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 ةمدعم

 ,نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو «نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا
 ءايندلاو ةرخآلا ةداعس حاتفم صالخإلا عم وهف «ةناكملا ميظع «نأشلا ليلج هقفلا ملع هنإف «دعبو

 ؛عاتصلاو راجتلا لماعت وأ «داهزلاو دابعلا بّرقت الو «تالماعملا تمت الو تادابعلا تحص امل هالولف
 اد هلييذتو هبيذه يف مث هنيودت يف اولذبو ءءانتعالا لك ءاملعلا هب ئتعا هلضف مظعو هتيمهأ ةياغلو

 .ابترم ابذهم اطسبم الهس انيلإ لصو يح ءاميظع

 بابل ةباثمتي يه لا نوتملا فيلأت هطبض ليهستو هقفلا بيذهتل تلذب يلا دوهجلا نمو

 يح «مهدوهج ىراصق اهقارابع بيذق يف اولذب ءانوتم ةعبرألا بهاذملا ءاهقف فنص اذلو ؛بابللا
 .اهظفح ةلوهسو اهزاخيإل ؛نيفلوملاو نيسرادلل ادمتعمو اعحرمو مهبهذم ساسأ نوتملا كلت تحيبصأ

 س يابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا دهع ذنم نوتملا هذه لثم فيلأت يف ةقباس ةيفنحلا انتداسلو

 ةيمالسإلا انسرادم يف هقفلا ملع يسرادل ةيساسألا بتكلا نمو ءاهوسرادو اهحارش رثك دقو

 بتكلا مهأ نم وهو .كي يلالبنرشلا يلع نب نسح ثدحما هيقفلا خيشلل حاضيإلا رون اذه انباتك

 ىرتو «مامتها لكب ةيماظنلا انسرادم يف سردي لاز امو «لوصحلا لهس «تادابعلا هقف يف ةيساردلا

 .ةميدقلا ةيرجحلا ةعابطلا مغر «ةبغرو قوش لكب هيلع نيبكم ةينيدلا انسرادم بالط

 كلذ يف نيعارم «ةيساردلا بتكلا عيمج ةعابط ىلع انمزع دق - ىرشبلا ةبتكم ةرادإ - اننإو

 هبوث يف هجارخإو حاضيإلا رون ةعابط ةوطخ انوطخ انفدهل اقيقحتو انمزعل اذيفنتو «نهارلا انرصع تابلطتم
 هديضنت يف مهدوهجم اولذب نيذلا انتوحإ دوهجب مث «هقيفوتو هللا لضفب كلذ لكو «ةرحافلا هتعابطو ديدحلا
 هناحبس هللا نم وجرنو «ريخ لك هللا مهازجف «ةعئارلا ةروصلا هذمب هحارخإ يف كلذكو «هحيحصتو
 . بيحب عيمج هنإ ءانتانسح نازيم يف هلعجيو «عضاوتملا دهجلا اذه لبقتي نأ ىلاعتو

 ىرشبلا ةبتكم

 ناتسكاب يشتارك



 :باتكلا اذه ىف انلمع جهنم

 انمق باتكلا اذه ةيمهألو ؛هقفلا ملع يف ةجئارلا ةيساسألا خل دخأ حاضيإلا رون بانك نأ ررقت دق

 :ةيلاتلا تاوطخلا ةعبطلا هذه يف انمزتلاف ؛ديدجلا زارطلا يف هعبط ثادحإب

 :ةناعكلاو ءحصتلا ةحان + نق ا هأ
 : دز ۹ ان 2

 .باتكلا نامل احرش هب يلع زازعإ دمحم خيشلا ةحامس تاقيلعت انلعج ©

 .تارقفلا يف تارابعلا عيزوت عم «ميقرتلا تامالعو ءالمإلا دعاوق انيعارو ©

 ةينارقلا صوصنلاو نيوانعلا رثاس ةيلحت م (ةحفص 3 7 ىلع ةيهقفلا E نی وانع اندزو .

 : ١ 0 : هلت : ن

 رمحألا نوللاب ةصاح 25 ىبلا لاوقأو

 ار ت سوو يوسي عدا ي القو 0

  MIةقدتلا ةف :فحتتلا ختا نف :
 ايس جد ا ااو م احا ص

 .ةبلطلا انناوخإ ىلع لكشتسي وأ ساب اه لكشت: نأ ايسقيظو اناعع e ايما

 .يهتنت تداك اهب سانلا ةقالع نأل ؛ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيسرافلا ةغللاب تناك ىلا خيشلا تاحيضوت انلقنو 8

 |[ | :اذكه نيفوكعملاب شماهما يف اهانعضو ةرابعلا حيضوتل رطسلا يلي اميف ةليوط ةرابع نم اندجو امو 2#
 .طقف شماهلا يف هعضوب انرصتقاو ليذلا نم هانفذح ةملكلا حرش راركت نم هيلع انعلطاامو ©

 كك يلع زازعإ دمحم خيشلا ةيشاح جيرختب انمقو ©

 امك «قرخألا انعيراشم لامك إل ةصاخ .هلهأ و هم ولع و نيدلا ةمدخل انقفوي قل كلن ىلاعت و هناحبس هللاو

 نأو «ملعلا لهأو بالطلا هب عفني نأو «ميظعلا هلضفب البقتم ءيركلا ههجول ًاصلاخ اذه انلمع لعجي نأ هلأسن

 انيدلاو محريو انمحري نأو ءانع ضار وهو هاقلن ىح هب انناملو انمالسإو انظفحي نأو ءانتانسح نازيم يف هلعجي

 نيالا رآها «تاملسملاو ةيملسلاو اناشسو



 ةيمستلا ثحبم 3 باتكلا ةمدقم

 حتتفا كني يبنلا ىلع ةالصلاو ةلدمحلاو ةلمسبلا :ءايشأ ةثالث فنصم لك ىلع ةعانص بحاولا نم ناك امل :هللا مسب
 تلمتشا دق ةلمسبلا نأ ملعاو .نآرقلا بولسأ ةقفاوملو ءاهثيدح ةوقل ؛اهريغ ىلع ةلمسبلا مدقو ءاهي هباتك خيشلا
 نأ امإ لك ىلغو ءامسا وأ ًالعف نوكي نأ امإ هنأل ؛ةينامث اهقلعتم يف تالامتحالاو ءابلا ىلوألا :تاملك سم ىلع

 لمعلا يف لصألا نأل ؛العف نوكي نأ ىلوألاو ءارخؤم وأ امدقم نوكي نأ امإ لك ىلعو ءاماع وأ اضاع ترک

 لك نأل ؛اصاخ نوكي نأو «لاعفألا ىلع لمحلا قيرطب وهف ردصملا مساو ردصملاك ءامسألا نم لمع امو «لاعفألا

 نعمل ا ناك "ميحرلا نمحرلا هللا مسب " :لاق اذإ رفاسملاف ءهل اديف ةيمستلا لمحا طفل سفن يف رعضي يش يا عراف

 يأ رضتقلا فيفا ةت نوكي نأو 1 الكمر "لك" نيعملا ناك 'ميخرلا ننقعرلا هللا مسبب" :لاق اذإ لكآلاو «"رفاسأ"

 ءامسأب ئدتبي هنأ نيكرشملا نم دقتعي نم ىلع درلا هب دوصقملاف ,مكحلا يف ةكرشلا دقتعي نم هب بطوح نإ دارفإ رصق

 نم ىلع درلا هب دوصقملاف يكحلا فالح دقتعي نم هب بطوخ نإ بلق رصق وأ ءرهاظلا وه اذهو ىلاعت همساو مهتهلا

 مكحلا يف ددرتي نم هب بطوخ نإ نييعت رصق وأ ؛ديعب اذهو همساب ال یلاعت هريغ مساب ئدتبي هنأ رافكلا نم دقتعي
 .اًضيأ ديعب اذهو ؛هريغ مساب وأ ىلاعت همساب ئدتبي له كشيو ددرتي نمل همساب ئدتبي نم نييعت دوصقملاف

 ةكربلا معتلو ءاصاح نوكي نأ ىلوألا نأ نم تملع امل ؛فلؤأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب :هريدقت :لاقي نأ يدنع قحلاف

 ؛كربتلا هجو ىلع ةبحاصملا وأ ةناعتسالا اهانعمو ءادتبالاب ةصاخ ةكربلا نإف ؛ئدتبأ :ريدقت ىلع هفالخب فيلأتلا عيمج

 بدأ ةءاسإ هيفو ءىشلل ةلآ ىلاعت هما نأ مهوي هناعتسالل اهلعج نأل ؛روكذملا هجولا ىلع ةبحاصملل اهلعج ىلوألاو

 .هتلا ىلع ءيشلا فقوتك ىلاعت همسا ىلع فقوتم ءيشلا يف ىف ءدبلا نأ دوصقملا نأب ةنع بيجأ نإو

 - هامسم ولعي ةنأل ؛ولعلا يات ىمسلا نف نيرضبلا دبع قم وهو ىس ىلع لدا اف ةانعمو مسالا :ةيناثلا

 «نكاسلاب قطنلا EET ؛لصولا ةزمهي قأو ةلوأ نكسو هزجع فذحب ففخف ٌلعف نزوب ومس :مهدنع هلصأف

 ةمسلا نم" :لقن مو كلذ انلق اغإو ءهامسم ىلع ةمالع هنأل ؛ملع ئعمب مسو نم نييفوكلا دنعو «عفإ هنزو راصف
 واولا تفذح ٌلَعف نزوب ٌمْسَو مهدنع هلصأف «لاعفألا نم مهدنع قاقتشالا نأل ؛رهتشا امك - ةمالعلا يهو -
 رودصلا ةفوذحملا ءامسألا نمو «لوألا ىلع زاجعألا ةفوذحملا ءامسألا نم وهف "اعا هنزو راضف «ةزمهلا اهنع ضّوعو

 ةبلغ هيف سيلو «يئزج يصحخش ملَع وهف «دوحولا بحا ولا تاذلا ىلع ملع وهو «ةلالحلا ظفل :ةثلاثلا .يناثلا ىلع

 هيلع بلغ يذلا درفلا ريغ يف لامعتسا ىلكلل قبسي نأ يهف ةيقيقحتلا ةبلغلا امأ ؛ةيريدقت الو ةيقيقحت ال الصأ

 نأ يهف ةيريدقتلا ةبلغلا امأو ءاهريغ يف هلامعتسا قبس دعب ايرثلا ىلع بلغ مث يليل بكوك لكل مسا هنإف مجنلاك
 ظفلو «هريغ يف لمعتسي مل هنإف ةلآلاك «كلذ ردقي نكل هيلع بلغ يذلا درفلا ريغ يف لامعتسا يلكلل قبسي ال

 .امتهيلع:مالكلا ءيتعيضو 4 ميخرلا و نمحرلا :ةنسماخلاو ةعيارلاو و ا ا يل ةلالحلا
 = معنملا هانعم :لوألاف الاش ئعملا ةدايز ىلع لدت خبملا ةدايز نال ؛ميحرلا نم غلبأ نمحرلا نأ ملعا :نمح رلا



 هنم ةريقحلاو ةليلجلا معنلا بلط يغبني هنأ ىلإ ةراشإ امهنيب عمجو ءاهقئاقدب معنملا هانعم :ىناثلاو ءمعنلا لئالجي =

 ىلع لدت يهو ةهبشم ةفص لوألا نأل ؛ناثلا نم غلبأ لوألا نإف ؛رذاحو رذح وحن "ابلاغ" :انلوقب جرحو «ىلاعت
 نمحرلا نأ اًضيأ ملعاو «ةرم ولو ءيشلاب ءيشلا فاصتا ىلع الإ لدي ال لعاف مسا يناثلاو ءرارمتسالاو ماودلا

 ىلإ رسكلاب لعف نم هلقن وأ «مزآللا ةلرنم ةليرنت دعب "محر" ردصم نم ةغلابملل انيتب ناتهبشم .ناتفص جعيحرلاو

 هللا كر :لاقي هلق: دعو مخر و «يدعتملا نم عاصت ال ةهبشملا ةفصلا نإ : بيوع ان

 "هلل دمحلا" يق "لا"و .هب كربثلا لوصح يق امهنم لك لالقتسا ىلإ ةراشإ ؛ةلمسبلا ىلع اهفطعي مل

 نأ ىلوألاو «كلملل وأ صاصتحالل وأ قاقحتسالل امإ "هلل" يف "ماللا"و ءدهعلل وأ سنجلل وأ قارغتسالل امإ

 سخا :ضاصتعلا نع هزليو كاب ضخم دلا نصح ةلقفح نعملاف :ضصاصتسالل "هاللا"و سلا "لا" نوكن
 ا اول يوما ؛دارفألا صاصتحا

 اسا يم ةنيبلاو «دارفألا صاصتحا يه ىوعدلاف (ةنيبب ءيشلا ىوعدك وهف «هب سنجلا صاصتخا ليلدب

 رابخإلا نأل ؛ٌىعمو اظفل ةيربخ نوكت نأ حصيو ؛ىنعم ةيئاشنا أظفل ةيربخ ةلدمحلا ةلمج نأ روهشملاو ءسنجلا

 دوم هي دوو قورو ياس ةس ديلا قار أو امنا هاتف نإ اق ةا لسي دخ نيا

 دومحم مركلاو «هب دومح ملعلاو «دومح ديزو «دماح تنأف «كمركأ هنوكل ؛ملاع ديز :تلق اذإف «هتغیصو «هيلع

 ؛عرك ديز :تلق اذإ امك ارابتعا نافلتخي دق هيلع دومحملاو هب دومحملاو ءملاع ديز :كلوق يه ةغيصلاو «هيلع

 ىلع ثعاب هنإ ثيح نم م مركلا هيلع دومحملاو :ةغيصلا لولدم هنأ فخ نم مركلا هب دومحاف ؛كمركأ هن وكل

 هللا ةديمحيلا نتا نأ فلح للف" هير فاكر همست قارن ادع شل ديال لضفأ نأ ملعاو «دمحلا

 (يروجابلا ةيشاح) .زيزعلا هباتك هللا هب أدب ام ىلع اراصتقا فنصملا هب تأي ل امئإو «كلذب دب دماحلا لضفأب

 ةفص نوكي نأ حصيو «ءابلا يف ءابلا تمغدأو فلألا تفذحف لعاف مسا هنأ ىلع ءانب ؛ٌببار هلصأ :تر

 ىلحملا صقخيو «يبرملا هدارأ يذلا دحلا ىلإ ًالاحف ًالاح ءيشلا غيلبت يهو «ةيبرتلا نم وهو «فذح الف ةهبشم

 وهف لقاعلل فاضملا امأو «رادلا بر و يف امك لقاعلا ريغل فاضملا فالخب «هللاب - برلا وهو - "لا"ب

 لقي ال يأ ”ينتالومو یس لف "ىو" همك دا لقي ال" ماس وع يف و ا هيلع يدي اک ضع

 نسخا يّبَر هنإ## 4 فسوي انديس لوق دري الو «يئالومو يديس لب "ير" :ىلاعت هللا ريغ ىلع ا

 ىتأ دقو :هتعيرش يف ارئاج كلذ ناكف (ىلاعت هريغل دوحسلاك :هنامرب ضخم كلذ نأل ؛م#* :فسوي) ئا وثم

 :ةلرق يف مهضتي اهنا برلا

 - معنملل يلؤملاو ريخلا ريثك برم ربدمو كلام طيح بيرق



 يبلا ىلع ةالصلا 0 باتكلا ةمدقم

 مدقلا تباثلا بحاصلاو انحلصمو انرسك رباح دوبعملا انقلاخو 8

 مظن نمل عداف برلل تتأ ناعم هذهف ظفحا ديسلاو انعماجو

 (فذحب يروحابلا ةيشاح)

 بكرملا ةلالدك ةعامجلا ىلع لاد مسا وهو «عمج مسا :لوألاف ءاهتفرعم نم دبال ظافلأ انهه نأ ملعا :نيملاعلا

 فطعلا فارغ كحاولا راركت ةلالدك ةعمتخلا داحالا ىلع لد ام وهو «عمجلا :ناثلاو ءطهرو موك هئازجأ ىلع

 وهو «يدارفإلا سنجلا مسا :ثلاثلاو «ديزو ديزو ديز ءاح ةوق يف هنإف ؛'نوديرلا ءاح' :كلوق يف نيديزلاك
 وهو «يعمجلا سنجلا مسا :عبارلاو «بارتو ءامك ةرثك وأ ةلق ىلع ةلالد ريغ نم يأ «ديق الب ةيهاملا ىلع لد ام

 مهضعب بهذف ءافؤلختتلا ماللا حتفب "نيملاعلا" ف نأ ملعاف اذه تفرع اذإ .رمتك ةيعمجلا ديقب ةيهاملا ىلع لد ام

 مسا ملاعلا نأ هليلدو «ماللا حتفب "اع" هدرفمو «عمج ال لقعي نمي صاخ عمج مسا هنأ ىلإ هلاثمأو كلام نبا لثم

 نيملاعلا نأ قيقحتلاو «لطاب وهو هعمج نم معأ درفملا نوكي نأ مزليف «لقعي نمي صاح عمجلاو هللا ىوس امل ماع

 سنإلا ملاع :لاقيف ءفنصو عون لك ىلعو ءسنج لك ىلع قلطي هللا ىوس ام ىلع قلطي امك هنأل ؛ملاعلا عمج
 يف طرتشي هنأل ؛طورشلا فوتسي مل عمج هنكل ؛نيملاع ىلع هعمج حصي قالطإلا اذهو «كلملا ملاعو نجلا ملاعو

 ىععم يف ملاعلا نأل ؛طورشلا قوتسا عمج هنإ :ليقو «ةفص الو ملعب سيل ملاعو «ةفص وأ املَع نوكي نأ درفملا
 ليلدو «ةيفاشلا حرش يف مالسإلا خيش مهنم ؛ةعامج كلذ ىلع صن دقو «هقلاح دوجو ىلع ةمالع هنأل ؛ةفصلا

 مساو عمجلا نم لك نوكي نأ حصي ال هنأل ؛عمج مسا هنوك لطبي اعمج هنوك لطبي امك هعابتأو كلام نبا

 .مهريغ باوج وهف مهياوج وه امف «هدرفم نم صخأ عمجلا
 :اولوق" :لاقف ؟"يلصن فيكف «كيلع يلصن نأ انرمأ" :ربخ يف امي رومأملا يه انهه ةالصلا نأ ملعا :ةالصلاو

 اه رومأملا ةالصلاو «ةمحرلا هانعم ةالصلا قلطم نأ امهنيب قرفلاو ءةالصلا قلطم ال "لإ دمحم ىلع لص مهللا

 ءاهريغ نم تأ نوكتفا هرمألا لاغتما لصجحيلا اي ارومأم اوك ظحاايف«قولخع نم األ ؟ةخرلا :بلط اهانعم

 [١١؟ :يواطحطلا ةيشاح] .فطعلا اهانعم :ليقو

 نم هنوكل ؛مالسلاب فنصملا ىتأو «صئاقنلا نم ةمالسلا نعم وأ - ةيحتلا وهو - ميلستلا نعع وه :مالسلاو
 اذإ ام فالخب ءانم نوكي نأ :لوألا :ةثالث طورشب هتهارك اوأر مهنإف ؛ةالصلا دارفإ ةهارك نوري نيذلا نيرحأتملا

 لخاذ ريغ نم نوكي نأ :ثلاثلا «دارفإلا هركي الف هيف امأ «دراولا ريغ يف نوكي نأ :يىاثلا «هقح هنإف ؛ي هنم ناك

 لئاسرلاو بتكلا ردص يف مالسلاو ةالصلا تابثإو :مهضعب لاق «مالسلا ىلع رصتقيف وه امأ «ةفيرشلا ةرجحلا

 .هبابحتسا ىلع لمعلا ىضم مث مشاه يب ةيالو نمز يف ثدح



 باتكلا فيلأت ببس ۸ باتكلا ةمدقم

 دبعلا لاق «نيعمجأ هتباحصو «نيرهاطلا هلآ ىلعو «نييبنلا متاح د ل انديس ىلع

 قي ,سمعلا هنإ :يفنحلا يلالبنرشلا يئافولا نسح يالا ل بأ ين غلا الوم 3 ريقفلا
 لاق ةلوقم فيلخل | وأ TE ونا 7

 ياسا لأ ٤ ةمدقم لمعأ أ يف هفطلب مها هللا ايلمادع = ءالخألا ضعب

 قمم 9 1 وأ ٌ نينستلا' ل وعش 357 3

 نوعلا

 هتيم" و «بانطإ ريع نم رع ميعرلا ای سنس مرح 9 اا الو («باوثلل ابلاط

 .ةدافإلا كب ليو «هدابع هب عتب 3أ لأسأ هللاو < 'حاورألا 2 حاضيإللا زا

 عفنلاو عافتنالا صحا هب نأ ا وعشملا ملق e رألا يجني

 مضلابو داوتسلا مسالاو «بتک باب نع (ةدايس مهدوسي هموق داس م ذوخخأم [تاقولحملا عيمج ديس نأ :انديس

 انهادحا ةيقسو ءايلاو قاولا ةتقفيستا ةقويما "دينا ' لضأو «كلاملاو لاو سرلا ةدليسلاو وخلو نجلا وها

 ةيمستلا يف وه :ليق :دمحم [3 :يواطحطلا ةيشاح] .ادّيس راف عايلا يف ِءايلا تسمغدأو ءاي واولا :تبلق ::قوكسلاب

 لبق دحأ اه دابا ىمست' نأ ن سالا نیده هللا ىمح نأ ا هصئاصخ بئاجع نمو ؛ميقلا نبا هلاق ؛دنجأ ىلع ی تاس

 ءالصأ هلبق دحأل كلذ عقي ملف «ةلوقنملا مالغألا نم امهنأ عمو «ةقباسلا ممألاو ةميدقلا بتكلا يف امهركذ عم 5# هنامز

 1 E السلا اإ : والا سوقا يف باهشلا هركذ امك حصألا ىلعف دمحم امأو «قافتالابف دمحأ امأ

 خا ا هلوقو اقلط ةباجإلا ةف رئاش اتهها لالا دارملا :هلآ .موقلا رخآو هتياشو ءيش لک رجا ما

 «بحاص عمج :هتباحصو 3 5 :يواطحطلا ةيشاح | .ءاعدلل هامل نأل كلا نم ىوقتلا ىلع لمح یھت 8

 ىف دید اللب افرع نالف بحاص قالطإ اهعم تبثي هدم 7 هتم تلاظ: نم: نييلوصألا روج دبع وجو

 .طرتسي ال :ليقو همام نم لقراو دقو لب ةاياحع سيلا ؛لاقي ذإ ةاقاقإ .دفاولا نع ديقن حص اذلو «حصألا

 رصم داوسب ةيفونملا ميلقإب ايلعلا فنم هاحب ةيرقل ةبسن فست لصألا :يلالبنرشلا ١١] :يواطحطلا ةيشاح]

 ١[ 4 :يواطحطلا ةيشاح] .يلالبنرشلا ظفلب اهيلإ ةبسنلا ترهتشاو «لولباربش :اهه لاقي ؛ةسورحملا

 . لصتملا عوفرملا ريمضلا نم لاح لا .ءاقدصألا عما «ءابحأو بیبح ۾ ءابطأ و تيبطك ليلحخ ع عرج . ءالخألا

 .ريغلا ىل 1 ريخلا لاصيإ عفنلا : : عاني .باتكلا ليوأتب ةل ةلوؤم ةمدهم | ىلإ عجار ريمضلا : كتي“ و



 ةرهطملا هايملا ۹ ةراهطلا باتك

 ةراهطلا باتک

 ءامو ءرهنلا ءامو ءرحبلا ءامو ساني :هايم ةعبس اب ريهطتلا زوجي يلا هايملا

 .نيعلا ءامو «دربلاو e r (رئبلا

 ىلإ اهضعب اهفورح عمج نم هيف امل ؛شوقنلا هذه ىلع ةباتكلا قلطأو ؛عمجلا :ةغل ةباتكلاو باتكلا :باتك

 ةراهط هيف نإف ؛باتكلا اذهك اعاونأ تلمش «ةلقتسم تربتعا «ةيهقفلا لئاسملا نم ةفئاط :احالطصاو «ضعب

 باب هتحت نكي مل نأب لمشت مل وأ كلذ ريغ ىلإ بارتلاب ةراهطلاو «ءاملاب ةراهطلاو «لسخلا ةراهطو ءءوضولا

 نم امنإف ةراهطلا وحن لحديل ؛"تربتعا" :انلوق اندز امنإو ءدوقفملاو قبآلاو طيقللاو ةطقللا باتكك لصف الو

 هلبق ءيش ىلع هيف ام روصت فقوتي ال ثيحب ةلقتسم هب ربعملا اهربتعا يأ «ةلقتسم تربتعا اإ الإ ةالصلا عباوت

 ١8[ :حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح] .هدعب وأ

 وهو ًاطرش اهفوكل ؛ةالصلا ىلع ةراهطلا تمدق [(يواطحطلا ةيشاح) اهمض نم حصفأ ءافلا حتفب] :ةراهطلا
 ءاملاك ةلآلا اهرسكبو «ةفاظنلا ئعمي ءيشلا رهط ردصم ءاطلا حتفب ةراهطلا ١8[ :حالفلا يقارمإ .مدقم

 دري ام دري المل ؛ةحصلا زاوجلاب دارأ :زوجي ١[ :حالفلا يقارم] .ريهطتلا دعب لضف امل مسا اهمضبو «بارتلاو

 ,زوجي ال هب كلاملا ريغ أضوت اذإ - هريغو بح يف هزرحأ اذإ امك - ريغلل كولمملا ءاملا نأ نم ةرابعلا رهاظ ىلع

 .ةالصلا ةحص هيلع بترتي يأ حصي هنكلو ءءوضولا هب لحي ال يأ

 ءةباحصلا ضعب كلذ مهوت امك نتنم رم هنأل ؛هب ريهطتلا زاوج مدع مهوت ةنظمل اعفد هيلع صيصتتلا :رحبلا ءامو

 وأ جاح الإ رحبلا بكري ال" :لاق الغل هنأ :هخ رمغ نبا ثيدحل ؛حلملا رحبلا نم ءوضولا هرك نم سائلا نمو

 زاوج یری ال رمع نبا ناك و «دواد وبأ هب درفت ' ار ا قور ان رحبلا تحت نإف ؛هللا يبس ا ز زاغ ذأ ساق

 ٠١[ :يواطحطلا ةيشاح] .ةريره يبأ نع يور اذكو «ةبانج نع لسغلا او «هب ءوضولا

 ؛رهطي ال هنأل ؛حلملا نم بوذي يذلا نع هب زرتحا :جلثلا نم باذ .ءاملا ىرحجب وهو ,كرحي دق :رهنلا ءامو
 [؟١ :حالفلا يقارم] .ءاملا سكع فيصلا يف دمجيو ءاتشلا يف بوذي

 ملعا [اهلخاد يف هدايدزال ضرألا نم رجفتي يذلا وهو] :نيعلا ءام .ةلمهملا ءارلاو ةدحوملا ءابلا حتفب :دربلاو

 ذإ ؛يناثلا نود لوألا ىلع ءاملا قالطإ ةحص نيتفاضإلا نيب قرفلاو ءدييقتلل ال فيرعتلل هايملا هذه يف ةفاضإلا نأ

 .هيف هقالطإ ةحصل ؛ريبلا ءام فالخب «درولاب ديق ريغ نم "ءام اذه" :درولا ءامل لاقي نأب حصي ال



 هايملا ماسقأ ١ ةراهطلا باتك

 | هايملا ماسقأإ

 يناثلا ش ET اه وأ

 :رهطم ريغ رهاطو ءاليلق ناک - ةر هنم تبرش ام وهو ر رهطم
 ثلاثلا رويطلا عابس لثم

 ءاملا ريصيو «هتينب ءوضولا ىلع ءوضولاك ةبرقل وأ ثدح عفرل لمعتسا ام وهو
 نف سفنب حرا ولو رخو رجلا اما لو الو «دسحلا نع هلاصفنا درجم المعتسم

 هزکلا نم. طاق ةيلعصو عوضولا
 .هيلع هريغ ةبلغب وأ خبطلاب هعبط لاز ءام الو ءرهظألا يف رصع ريغ

 ديلاب ءيشلا يف ام جارختسا

 [؟7 :حالفلا يقارم] .سجب اهرؤس ةيشحولا ذإ ؛ةيلهألا يأ :ةرهلا .اديقم هب ريصي ام هطلاخي مل يذلا وهو :قلطملا ءاملا

 [۲۲ :يواطحطلا ةيشاح] .اليلق رظانلا هّدعي ام هنأ بهذملا رهاظ [ليصفتلاب أيس ريثكلاو ليلقلا رادقمو] :اليلق
 ىونو ثدحملا أضوت اذإ هنإف ؛ولخلا عنم ليبس ىلع اذه نأ ملعا :وهو .ةيقيقحلا ةساجنلل ال ثدحلل :رهطم ريغ

 ةدابع ءادأو نيسلحملا فالتحا عم ءوضولا ىونو ثدحملا ريغ أضوت اذإو «ئضوتملا باثيو ثدحلا عفتري ءوضولا

 وني ملو ثدحملا اضوت اذإو لا ضرع اا باثي نكلو هتوبث عرف ثدحلا عافترا نأل ؛ثدحلا عفتري ال اهل أضوت

 وني ملو ترييغا ريغ اض اذإ امأ ا عاملا نوكي ثالثلا روضلا هذه فو «باثي الو ثدحلا عفتري عوض ولا

 :ةيرفالا ءافتنال المعتسم ءاملا نوكي ال ءوضولا

 «خيشلا هقلطأ :2! ءوضولاك [۲۲ :يواطحطلا ةيشاح] .ةينلاب الإ باوث الو «هيلع بائي ام لعف يه :ةبرقل وأ

 دؤي مل ذإ لمست يناثلا ءاملا نوكي الو «يناثلا ءوضولا هركي ناسلجملا دحتا اذإ هنإف ؛سلجملا فالتخاب ديقم وهو

 .هركي الف الإو ءاه ريهطتلا عرش ةدابع لوألاب

 يواحطلا راتحاو .فقوت ريغ نم لامعتسالا تقو وضعلا نع هلاوز تقو تت تالا نقي قأ جا ريصيو

 ىلع طقسف رقتسي ملو لصفنا اذإ اميف فالخلا ةدئاف رهظتو «رقتسا اذإ الإ لمعتسي ال هنأ خلب خياشم ضعبو
 املا كلذب وضعلا كلذ لسغ حصي ال خيشلا هلاق ام ىلعف «هديب هذحأي نأ ريغ نم هيلع ىرحو «رحخآ وضع

 [؟7 :يواطحطلا ةيشاح] .حصي ب يواحطلا لوق ىلعو

 رصع الب هجورخل سيل هنأل ؛هسفنب رطقي امي زوجي هنأب ليق امع هب زرتحا :رهظألا يف .تابنلا قلطم هب دارملا :رجش
 .تابنإلاو ءاورإلاو ناليسلاو ةقرلا وهو :هعبط [؟14 :حالفلا يقارم] .هنع مسالا يفن ةحصو «ديقلا "يفن يف ريثأت

 بهذت ملو لتبيل هيف يقلأ نأب خبط نودب ءالقابلا وأ ءصمحلا وحنب ءاملا فصو ريغت ول هنأل ؛هب ديق :خبطلاب
 [؟ 4 :يواطحطلا ةيشاح] .هب ؤضوتلا زوجي هنإف ءءاملا ةقر



 ءاملا ةبلغ ةلأسم ١1 ةراهطلا باتك

 أ ءاملا ةبلغ ةلأسم |

 هفاصوأ ريغت رضي الو «هناليسو هتقر نع ءاملا جارخإب تادماجلا ةطلاخم يف ةبلغلاو
 أدتبم

 .رجش قروو ةهكافو نارفعزك دماجب اهلك

 نوللا هل نيللاك ,طقف نافصو هل عئام نم دحاو فو روهشب تاعئاخا ي ةباغلاو

 رح وم أدتبم مدقم ربح

 عئاملا يف ف ةبلغلاو .لخاک ةثالث هل عئام نم نيفصو روهظب و ۴ ذيع ا الو باا

 ةظلاخم ًادتبملا

 ‹«نزولاب يا ةحئارلا عطقنملا درولا ءامو ‹«لمعتسلملا الخ ك فم: 9 للا

 هسكعبو ب زوجت ال قلطملا نه لطرب لمعتسملا ءاملا . نم نالطر طلتخا ناف

 ديقملا ءاملا ةبلغل هاشم نزولاب ةبلغلا ريسفت

 Sê و E ب SS ا e ,ةساجن هيف تلح يذلا وهو سجن ءام تك «زاج
 هايملا نم عبارلا متسقل

 ال هنأ نح :هتقر .خبط ريغب طلاخملا فالتخاب ةفلتخم ةبلغلا نإف ءةطباضلا ةروص يف ةبلغلا ليصفت يف عورش :ةبلغلاو
 ءوضولا زاوح عنمب ال يأ :رضي الو .ءاملا ناليس لثم ءاضعألا ىلع ليسي ال نأب :هناليس .بوثلا نم ىرستي

 .باذ دض ظلغو بلص عع ادومج لئاس لكو ءاملا دمج :دماجب .خبط نودب رهاط ءيش هطلاخ ول :اهلك .هب

 .معطلا وأ ءطقف نوللا لثم :دحاو فصو .طقف نامرلاو بنعلاو رمتلا ال «هكاوفلا عيمج «ةبحاصك :ةهكاف

 .ثلاث فصو هل دجوي الو :طقف

 رهظف دحاو فصو هل طلاخملا ناك ول امك «رجي مل امهدحأ دجو نإو ءءوضولا هب زاح ادجوي مل نإف :نيللاك

 .حيرلا يف الإ فلاخي ال هنإف درولا ءامكو ءمعطلا يف الإ فلاخي ال امهءام نإف عرقلاو خيطبلا ضعبك «هفصو

 ,ءوضولا ةحص اعنم ارهظ اهنم نيفصو ّيأف «حيرو معطو نول هل :لخلاك (يواطحطلا ةيشاحو حالفلا يقارم)
 نول الو معط هل ريغتي مل لامعتسالاب هنإف :لمعتسملا ءاملاك [؟ :حالفلا يقارم] .هتلقل رضي ال اهنم دحاولاو

 (فرصتب حالفلا يقارم) .هدقفل فصولاب زييمتلا مدعل ؛انهه نزولاب ةبلغلا انربتعا اهنإو «حير الو
 لطرو «قلطملا ءاملا نم نالطر ناك ولام وهو :ةهسكعبو .هتحئار تعطقنا يذلا درولا ءام وأ :لمعتسملا ءاملا

 همكح ركذي مل ديقملاو قلطملا ءاملا ىوتسا نإو ءءوضولا هب زاج ةحئارلا عطقنملا درولا ءام وأ لمعتسملا ءاملا نم

 (حالفلا يقارم) .اطايتحا بولغملا مكح همكح :خياشملا لاقو «ةياورلا رهاظ يف

 عوقوب ءاملا ةساحب نإف ؛ثاورألا ليلق ريغب ةديقم يهو خيشلا اهقلطأ [نظلا ةبلغب وأ انيقي اهعوقو ملعو] :ةساج

 (يواطحطلا ةيشاح) .رابآلا يف عقو اذإ ثاورألا ليلق ريغ يف هلحم هيف ةساحنلا



 سان

 ءام سالو ٠ ,حير وأ نول وأ 75 :رثألاو ءاهرثأ هيف رهظو ايراج وأ «هيف
 ةساخ معط يأ اسحب نوكيف

 .لغب وأ راح هنم برش ام وهو «هتيروهط يف كوكشم
 هتراهط يف ال يأ

 [رؤسلا ماكحأ نايب ق] لصف
 :ل ألا :ارؤس ىمسيو «ماسقأ ةعبرأ ىلع ىلع نوكي لاویح هنم برش اذإ ليلقلا ءاملاو

 سجن :يناثلاو همحل لكؤي ام وأ سرف وأ يمدآ هنم برش ام وهو «رهطم رهاط
 منغلاو رقبلاو لبإلاک قافتالاب

 عرشلا ماكحأ نم ءيش نوكي نأ زوجي ال :لوقيو لوقلا اذه ركني سابدلا رهاطلا وبأ ناك :كوكشم ءام
 .مميتلا نيبو هنيب عمجي هريغ دجي مل اذإو «رايتحالا ةلاح هب أضوتي الف هيف طاتخي ةانغم نكلو ءاك وكشف

| 

 .مألل ةربعلا نأل ؛ةكمر ال اناتأ همأ تناكو :لغب وأ ١١١/١[ :قئاقحلا نييبت ىلع يبلشلا ةيشاح]

 ةا نويب روسلا انآ بيع نسف نمل || :اروس را و اع ل انع وعس : ليلقلا ءاملاو

 رهنلا وحنل لاقي الف ءالیلق ناك اذإ الإ ا نوم ا :اولاق «راسأ :رؤسلا عمجو «راوسأ عمجلاو دلبلاب طيحلا ءانبلا

 .هلامعتسا يف ةيهارك ريغ نم :رهطم [اصخلم حالفلا يقارمو يواطحطلا ةيشاح| .رؤس :هنم بورشملا

 ضئاحلاو «رفاكلاو ملسملاو «ريغصلاو ريبكلا نيب قرف الو «ةساحن همف يف نكي مل اذإ ام ديقم وهو هقلطأ :يمدآ
 ؛سجنت هروف نم ءاملا برشف «مفلا ءلم ءاق وأ ءاسحب برش وأ لكأ وأ ءار برش نأك همف سجنت اذإو «بنجلاو
 ةة نأ دبع اس هروب نوكي الف «برشلا لبق هعلتبا وأ هاقلأو «تارم همف يف قازبلا ددرت ام دعب ناك نإو

 [۲۹ :حالفلا يقارم] .هدنع قازبلاب ةساجنلا ةراهط مدعب كاب ٍدمحم لوقل ؛هوركم هنكل ءا فسوي يبأو

 :لصألا يف يهو «حتفلاب ةلحلا لكأت - ةلالح نكت مل نإ همحل لكؤي ام رؤس يف ةهارك الو :للإ لكؤي ام وأ

 [؟3 :حالفلا يقارم] .هوركم ثلاثلا مسقلا نم اهرؤسف ةلالح ناك نإف - ةرذعلا نع اي ئكي دقو «ةرعبلا

 ةساحب سجن ريزنخلاو بلكلا روس نأ ملعاف «لامجإ عون مالكلا يف :سجن .ليلقلا ءاملا ماسقأ نم :ئباثلاو

 الو «لاحب هب ريهطتلا حصي ال يأ :لإ زوجي ال .ةفيفح :ليقو «ةظيلغ ةساجنف امهريغ روس امأو «قافتالاب ةظيلغ

 [۲۹ :حالفلا يقارم] .ةتيملاك رطضم الإ هبرشي



 رؤسلا ماكحأ نايب ۳ ةراهطلا باتك

 E مئاهبلا عابس نم نا وأ «ريزنخلا وأ «بلكلا هنم برش ام وهو
 ناك بلك ی ا

 قرا روس وهو هةريغأ دوجو عم هلامعتسا 32 :ثلاغلاو .بتذلاو
 هيف ةهارك ال امك ةيهيزنت ةهارك و

 ِتوُيِْبلا نكاوّسو «ةأدحلاو نيهاشلاو رقصلاك ريطلا عابسو «ةالخملا ةجاحجدلاو
 لادلا خلت 3 05

 «رامحلاو لغبلا رؤس وهو يربك 8 كوكشم :عبارلاو «برقعلا ا ةرافلاك
 ناتا همأ يذلا يأ E املا م امسقأ نم اه زلم ياها < او

 .ىلص مث «ممیتو هب ًاضوت هريغ دج م نإف

 اذإ ام لمشف هقلطأ :هلامعتسا .ليلقلا ءاملا ماسقأ نم :ثلاثلاو .ريطلا عابس نع هب زرتحا أ عابس نم

 ريصملا زوجي الف ءءاملا دجي مل اذإ امع هب زرتحا :ةريغ دوجو عم .خبطلا وأ «برشلا وأ «ةراهطلا يف لمعتسا
 178 :حالفلا يقارم] . رهاط هنأل ؛هدوجو عم مميتلا ىلإ

 ةيرب ةرهطلا تناك اذإ امأو «فاوطلا ةلعب اقافتا ةساجنلا مكح 2 ؛ةيلهألاب ةديقم ىهو اهقلطأ :ةرهلا

 نم اهراقنم ةراهط ملعي ملو تاروذاقلا يق لوحب ىلا :ةالخمل | .اهيف فاوطلا ةلع دقفل ؛سح اهروؤسف

 .رذنقل انهراقتم لصي القا تسبح ناب هيف ةهارك الف كلذك نكي مل نإف ءكشلل اهرؤس هركف هتساحن

 .اهراقنمي ديصت يلا رويطلا يه :ريطلا عابسو ۳١[ :حالفلا يقارم]

 انفلس نع ورت مل ةيمستلا هذه :جاح ريمأ نبا لاق :كوكشم .لئاس مد اهيف دجوي ال يلا :تويبلا نكاوسو
 يف فقوتلا :كلذب مهدارمو الکشم مهضعبو اك کا مهضعب هامسف «نيرخأتملا نم ريثكل تعقو امنإو ناسا

 «نيقيب ةدهعلا نع ج رخيل ؛اطایتحا قلطملا ءاملا مدع دنع مميتلا عم هلامعتسا بجي :اولاقف «ثدحلا ليزم هنوك

 ام وهو «مولعم هيف مكحلا نأل ؛ريبعتلا اذه ركنأف سابدلا رهاط وبأ همهف امك «ع رشلا مكحب لهجلا هانعم سيلو

 [8؟ :يواطحطلا ةيشاح] .عرولا ةياغو ملعلا ليلد ةلدألا ضراعتل اذه لثم يف فقوتلاب لوقلاو ءانركذ

 يف رييختلا ديفيل ؛عامتجالا قلطمل ةديفملا واولاب فطع [(يعليزلا) .مميتلاب ةءادبلا زوجي الو :رفز لاق| :مميتو
 .ءاملا ةروص دوجو ةاعارملو «فالخلا نع جرخيل ؛ءاملا مدقت لضفألاو :مدقتلا

 وهو ءامهلعف دعب ةالصلا نأ ديفيل "م" ب ىتأ :خإ مث [يواطحطلا ةيشاح ١١« :قئاقحلا نييبت ىلع يبلشلا]

 لك نم ةراهط ريغب لصي مل هنأل ؛رفكلا مزلي الو «ةهاركلا عم حص ةالصلا ةراهط لك دعب ىلص ولف «لضفألا
 rr :يواطحطلا ةيشانج | .هحججو لود هجو نم لب هج ۾



 رابآلاو يّرحتلا ماكحأ ١ ةراهطلا باتك

 |بايثلاو يناوألا يف يرحتلا يقإ لصف
 رحتي أل اسحن اهرتكأ ناك نإو برا ؤضوتلل ىرحت رهاط اهرثكأ ٍناوأ طلتحا ول

 ول باوج ناوأ ل تعن ةلمجلا

 س لآ ساس اسکا اک ماوس «ىرحتي ةطلتخملا بايثلا يفو «برشلل الإ

 [اهريهطتو رابآلا ماكحأ فإ لصف

 و وأ مد ةرطقك ثاورألا ريغ نم تلق نإو ةساحب عوقوب ةريغصلا رئبلا حزنت
 ةلقلا لاثم ةساحنلا نايت

 يمدا وأ ١ ةانث وأ بلك «تنركيوب عاملا همه بصي موي اي جرح واوب ريرتح ع قارب

 ةد ةساخنل

 د ده ءاهحزن نكمي مل ول ولد اتنامو e وو وج خافتنابو ءاهيف
 ةيلصو يئام ريغ يومد

 كر لعفي "اأ هلصأ و نيك املا ءاقتلال ؛ةفوذحا ءايلا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو عةيلعافلاب ع وفرم :ناوأ

 رهاطلا زييمتل دهجلاو عسولا غيرفت وهو «يّرحتلا نم ضام :خإ ىرخت [54 :يواطحطلا ةيشاح]."راوج"ك
 .عاملا مدع نمك مميتي لب :ىرحتي هي FF] :ي ةاطحطلا ةيشاح | .هريغ نع

 رثكأ ناك ءاوس «يرحتلا همكحف «زيمتت ملو رهاط اهضعبو سجن اهضعب «بايثلا تطلتخا اذإ يأ يا باا و

 [؟5 :حالفلا يقارم] بارا فالف ءاذلو تورعا رسي وقل نل "أل :±إ ىرحعي ا ذأ 508

 عيمج جارخإ يق ةغلابملل اياق ؛رئبلاب لاخلا ءاملا ةدارإو رئبلا ىلإ لعفلا دانسإ نم هنأل ؛اهؤام حزني يآ قبلا حرت

 [يواطحطلا ةيشاحو ٠١ :حالفلا يقارم] .هيف لاحلا ةدارإو لحملا مسا قالطإ نم وهف امل

 املا ليلق سجني ةساجنلا ليلق نأل :لإ تلق نإو ۳١[ :حالفلا يقارم] .رشع يق رشع نود ام يهو :ةريغصلا

 لاق امك «بلكلا عوقوب : لقي ملو رعبلا ف بلكلا توم ديف :لإ تومب [*5 ع یار .هيف هرثأ رهظي مل نإو

 .سجني ال ءاملا همف لصي ملو اًيح جرخو تمي مل اذإف « «حيحصلا ىلع نيعلا سحب + ريغ بلکلا نأل ؛نيزلا قف

 امأ «ةلمحلا يف ةريبك تناك اذإ اع ةديقم يهو اهقلطأ :ةاش .نينعلا سخي هنأل ؛ ؛رتونخلا فال ki :الفلا یقارم]

 ۳١| :يواطحطلا ةيشاح | .ةرهلا مكح س قا ال e ةاشلا دلو ناك اذإ

 نكمي مو عيمجلا حزن بجو اذإ يأ [نايحألا رثكأ رئبلا يف لمعتسي يذلا طسوتملا ولدلا يأ] :لإ ولد اتئامو

 ؛ءاملا ةريثك اهرابآ نأل ؛دادغب يف دهاش ام ىفأ دمحم نع يورم وهو «ولد اتئام حزن انيعم اموكل ؛اهغارف

 ١١ 1/5 :قئاقخلا قيبتإ .ةلجد ةرداخ



 ةر اهيف تام لإو ءاولد نيعبرأ حزن و 1 هره وأ ةحجاحج د يام م نإو

 «يقتسلا ديو ا قلدلاو رجلا ةزاهط كلذ ناك و ةاولح نيرشع جون مزل اهوخت وا
 ءاقتسالا نم رخل ليسأل اهيف عقو ام جارخإ دعب روفصعك

 ولم ولك الإ نأ وأ هرظانلا هرتكعسي ذأ لإ ! ياو تورلار رعبلاو قبلا سجا الو
 طوسبملا يف هححص دامتعالا هيلعو و لغبلاو سرفلل

 كمسك هيف هل مد ال ام توعب الو ءروفصعو مام“ ءرخب ءاملا دسفي الو «ةرعب نع

 ايرحب وأ ناك ايّرب

 لك ۇي امو يمدآ ووپ 0 «برقع و روزو بابد و یب و لا ةعس عدفضو

 êa Sa EE ES E EES RS هه اة هاذي یل یک لر اس جرب الإ همم
 عقاولا يأ

 ببس هنأل ؛ديفي ال هلبق حزنلا نإف ؛ةساجنلا نم اهيف عفو ام جارخإ دعب ربتعي امنإ حزنلاو :خإ حزن

 رهطتو «بحاولا ردقلا حزنيف «تبيغت وأ اهجارخإ رذعت ةسجن ةقرح وأ ةبشخك هجارخإ رذعت اذإ الإ ءةساجنلا
 نيسه ىلإ ةدايزلا بحتستو :نيعبرأ [فرصت عم ۳۸ :يواطحطلا ةيشاح | .رئبلا ةراهطل ی او ةبشنلا

 اهراهط نوكتنف عاملا ةساجحنب تناك ءايشألا هذه ةساخ نال ا كلذ ناکاو (حالفلا ينارم) :نيتس وأ

 (حالفلا يفارم) . راسم سخان ريتال ويرسل يقارب

 بطرلا نيب قرف الو ءحيحصلا يف تاولفلاو راصمألا رابآ نيب قرف الو :رئبلا .ريبلا نم هب ىقتسي ءانأ :ولدلاو

 .لازغلاو منغلاو لبإلا عيجر :رعبلاب [۳۸ :حالفلا يقارم] .ةياورلا رهاظ يف رسكنملاو حيحصلاو «سبايلاو
 رعبلا عوقوب سجنت ال رئبلا نأ لصألا نأ ملعا :خ ! الإ (حالفلا يقارم) .رقبلل ءاثخألا دحاو «ءاخلا رسكب :يثخلاو

 :ةفينح يبأ نع يورو ؛ريثك ثالثلا :ليقف «ريثكلاو ليلقلا نيب لصافلا يف اوفلتحاو ءاريثك عقاولا نوكي نأ الإ هريغو

 يقو «هلك ءاملا هجو يطغي ام ريثكلا :ليقو عدامتعالا هيلع ۾ «هلقتسي ام ليلقلاو عرظانلا ةردكتمي اه رتكلا نأ

 .مضلاب ءرخلا دحاو حتفلاب ءرخلا :مامح ءرخع (ةدايزو فدحب يعليزلا) .ةرعب نع ولد لك هيف ولخي ال ام

 هحج راح تام ول يح «يقافتا ديق وهو «عئاملا وأ ءاملا ق يأ :هف .تاعئاملا الو ءاملا سجني الو يأ :توع الو

 ةلمهم لادو رسكلاب] :عدفضو [يواطحطلا ةيشاح ١«< :حالفلا يقارم] .كلذك مكحلا نوكي هيف يقلأو

 هل ةرتس ال ام وهو «لئاس مد û اک هلا دسقي ا عدفضلا ناک نإف «يرحبلاب ديقم وهو هقلطأ |ةروسكم

 يق شيعي ال ام يّربلاو «ءاملا ريغ يف شيعي ال ام يئاملا نأ :يّربلاو يئاملا نيب لصافلا دحلا :ءاملا ناويحو .هعباصأ نيب

 ٤١[ :يواطحطلا ةيشاح] .دسفي هنإ :ريغصلا عماجلا حرش يف ناح يضاق لاقف ءامهيف شيعي اميف فلتخاو ّربلا ريغ

 ةا اش دارأ :ةساحخ 4١] :يواطحطلا ةيشاح | .ارفاك وأ ءاهمد عطقنا ءاسفن وأ ءاضئاح وأ ءابنج ولو :يمدآ

 4١[ :حالفلا يقارم] .اهذاخفأ ىلع اهاوبأ لامتشا رهاظ ىلإ رظني الف «ةنقيتم



 ءاجنتسالا ماكحأ ۱٦ ةراهطلا باتك

 اا عقاولا باعل لصو نإو «حيحصلا يف شح وو ريط ا رامحو لغب عوقوب الو
 ا نا ويحلا درقو عبسكا

 ةنالئ نم خفتنمو .ةلياو موي نب اهسحسي اهيف متيم كاربخ دوجوو وكت لجأ الا
 يئام شش ى وهذ

 .هعوقو تقو لعب مل نإ اهيلايل و مايأ

 ءاحنتسالا ٤ لصف

 األ ؛رهاط تاناويحلا هذه ندب نأل ؛اكوكشم ريصي الو «هيف رامحو لغب عوقوب ءاملا دسفي ال يأ :خلإ الو

 ةساجنو ةراهظ] :: كنج یو لآ 14 :حالفلا يقارم| .اياعلب اهتبوطرل اقاحلإ اا لک حرن بح :ليقو

 سج ءاملاف اسحب ناك نإو ءرهاط ءاملاف ارهاط عقاولا باعل ناك نإف «باعللا مكح يف ءاملا نوكي يأ [ةهاركو

 5 راب الل اسلا لصفلا 2 ةتملع دقو «هورکم عءاملاف ورک باعللا ناک لإو

 ةليلو موي ذم رئبلا ةساجنب حیف تتوج تقر ملعت غو رتا ين تیم لاروع دج نإ نيت أ :2إ ناويح دوجوو

 نم هريغ ن / "ناوي دب كش ءاطانجلا مامإإلا كنع اذهو عخفتنا لإ اهيلايلاؤا, ءايأ ةن دان كم ۾ (خفتني 0 نإ

 نا ويحلا :ةاويصحملاو عطقف نادح ولا تقو نم ركبلا ةساحنب مكحي "1 :فقالدخلا الو ليصفتلا كبف ىتأتي اي تناساجنلا

 .فالحخ الب هتقو نم مكحلا ربتعيو «لاكشإ الف نظ وأ ملع نإ هنأل ؛"ملعلا مدع" ب ديقو «يئاملا ريغ يومدلا

 قح يف امأو ءاهنم اوؤضوت اذإ ةالصلا ةداعإ مهمزلي نيح «ءوضولا قح يف هب يعي "اهسحني" :هلوق نأ ملعاو
 اولمسغ اتاك اذإ يح بوتلا ىف ةياحجنلا دوج وا بابا ن هنأل ؛دانسإ ريغ نم لاحلا يف اهتساجنب مكحي هنإف هريغ

 .حيحصلا ىلع اهلسغ الإ مهمزلي ال اهئامب بايقلا
 اوناك نإ و «ةبانج نم اولستغا وأ ,نوثدخحم مهو اهنم اوؤضوت اذإ ةدملا كلت تاولص ةداعإ مزليف :2! موي نم

 :لوقي نأ ىلوألا :هعوقو 4١[ :حالفلا يقارم| .اعامجإ ةداعإ الف «ةساحن نع ال بايثلا اولسغ وأ نيئضوتم

 (يواطحطلا ةيشاح) .عوض ولا ىلع هدمت نسخ یف هي : لصف : هغوقو فق لدن "هتوم تقوا

 ليلقتلا علقلا لثمو عاملا وحب ةساحتنلا علق وه | (يءاطحطلا ةيشاح) ءوضولا ةنس ی وفا س وه] :ءاحنتسألا

 نم ج رخ ام :وجنلاو ءاقلطم يعي هليسع وأ وجنلا عض وم حسم :ةغللا ف وهو |4 :حالفلا يقارمإ] .رجحلا وحنب

 تاوفب ال «هتاوفب ةحصلا تاوفل ؛بحاولا نم ىوقأ هنأل ؛مزاللاب ربع :مزلي ٤١[ :يواطحطلا ةيشاح] .نطبلا

 ءاربتساالا ىلإ ةأرملا جاتحت الو : :لجرلا [ي ءاطحطلا ةيشاح ۳ :حالفلا يقارم | .رئابكلا نم هكرت ناك يح بجاولا

 |يواطحطلا ةيشاح CEN :حالفلا يقارم] . يجنتسل 2 الق رض لن «هرصقو اهلحم عاستال ؛لحرلا 2 روك ذملا



 ءاجنتسالا ماكحأ 1۷ ةراهطلا باتك

 يشملاب امإ «هتداع بسح ىلع هبلق نئمطيو للا رف ١ لق ج ءاريتسالا

 نئمطي ىح ءوضولا يف عورشلا هل زوجي الو «هريغ وأ عاجطضالا وأ يخف وأ
 ْ .لوبلا تت لو

 ناك و ار ,نإو «جرحملا زواجتي 1 ام نيليبسلا نم جرخي سجن نم ةنس ءاجنتسالاو

 ظ شرفا مهيردلا ىلع از نإو تالاب ازا بجو مهردلا ر Sê FER فسم Kom ذا دلا ع داز نإو «ءاملاب هتلاذإ للا رذدق

 ءاجنتسالا نأ نم "ةيونزغلا ةمدقملا" ىف هلاق ام ءاقنتسالاو ءاربتسالاو ءاجنتسالا نيب قرفلا نأ ملعا :ءاربتسالا

 ءاقنتسالاو «لوبلا رثأ لاوزب نقيتسي ىح كلذ وحنو اه ضكرلاو مادقألا ٌلقن ءاربتسالاو املا وأ رجحلا لامعتسا
 ةحئارلا بهذت يح ءاملاب ءاجنتسالا لاح عباصألاب وأ ءرامجتسالا لاح راجحألاب كلدي نأ وهو «ةواقنلا وه

 جرا ىلع ةعضوي,رجحلا ىلع رهظي.ال يأ «للبلا لاوزب :كوؤي [4* ؛يواطحلفلا ةيعاح] :ةهتزكلا
 [؛* :يواطحطلا ةيشاح] .قرف ال ذإ ؛كلذك طئاغلاف الإو «لوبلا رحأتي نأ بلاغلا نأل ؛هصح :لوبلا

 .هلاحب ملعأ ٍدحأ لك نأل ؛يجنتسي نأ هل زاج ارهاط راص هنأ هبلق يف عقو مو :"تارمضملا" يف لاق :نئمطيو

 ديدرت «ةيناثلا نونلا مضو «ةلمهملا ءاحلا نوكسو ءيناثلاو لوألا حتفب :حنحنتلا وأ [4* :يواطحطلا ةيشاح]
 .اهوحنو ضرألا ىلع بنجلا عضو :عاجطضالا وأ .هتيقنتل قلحلا ف توصلا

 ءربدلا وأ لبقلا يق ناك اذإ امو «ءءاسنلاو لاحرلا لمشف هقلطأ :ةنس .قفرب ركذ رصعو «ضكر و ؛مادقأ لقنب :ةريغ وأ

 :هلوقو «حيحصلا ىلع رهاط حيرلا نأل ؛هب ديق :ّلإ سجن نم [45 :يواطحطلا ةيشاح] .لبقلا ف بحتسي :ليقو

 نم ثدح هب جرخو «جراخلاك ءاجنتسالاب رهطي هريغ نم ةساحب جرخملا باصأ ول ذإ ؛بلاغلا ىلع ىرح "خلإ جرخي"
 "جرحملا زواجتي مل ام" :هلوقو «"يناتسهقلا" يف امك ةعدب اهلك ثادحألا هذه نم ءاجنتسالا نإف ؛مونلاك نيليبسلا ريغ

 E :حالفلا يقارم| .لسغلا لصأل ال اا ةنوكلو ءاجنتسا ةقيمستل كيق

 وهو لاقثملا ريبكلا مهردلا ردق هنزو نوكي نأ وهو نزولاب ربتعي :ليقف مهردلا يف ةياورلا تفلتخا :مهردلا
 نيتياورلا نيب رفعج وبأ قفوو «فكلا ضرع ردق وهو ةحاسملاب :ليقو «تاريعش سمح طاريقلاو ءاطاريق نورشع
 وه اذهو قدسحتتملا ةساحنلا ريدقت نزولا ركذيو «ةعئاملا ةساجتلا ريدقت ضرعلا ركذب دمحم دارأ :لاقف

 ةلازإ باب نم هنأل :خإ هتلازإ بجو ٠٠١[ :قئاقحلا نييبتإ .هنامز مهردب ربتعي :يسحرسلا لاقو «حيحصلا

 [44 :حالفلا يقارم] .اًضيأ عئاملاب هتلازإ حصيف الإو «يقافتا ءاملاب دييقتلاو ءرجحلاب هحسم يفكي الف ةساجنلا



 ءاجنتسالا ماكحأ ۱۸ ةراهطلا باتك

 ناک ن نإو دکار یادو ةي نع لاسفل. ددسع جرا لن اه لاس قز

 لضفألاو «بحأ ءاملاب يا ر دسك سم يب «الایلق جرحملا يف ام

 قلطملا ةيظنتلا ي ةَ تلا م

 بينارلا م م

 5 يناس 5 1 ةي لأ ىلا عيش 7 ا ی م «لحا ءاقنا ةنسلا و
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 ةالدم ريغ ندا - و س ف تناك اذإ فلخ ىلإ مادق نم ,a و «مادق ىلإ

 : اوج رق كيرلت هيه لع لإ ايف نم ئدتبت ةأرملاو «مادق ىلإ فلخ نم ئدتبي
 ةلمهملا عارل |[ نوكسب خيطصنت ٠

 ام ىقب ءاريثك وأ ناك ًاليلق جرخملا يف ام لسغي م ا هانا نب یک ولا فاح زی وك :ضرتفيو

 ءاملاب هلسغب جرخملا يف ام ةلازإ يأ :لسغ .هسفن ال ءاجنتسالا ميدقت وه نونسملا :تلق «لسغلا ننس نم

 [حالفلا يقارمو يواطحطلا ةيشاح ]| ..قلطلملا

 [ةدحو رجحلا نم يأ] :بحأ E :حالفلا يقارم | .قيقعلاك 95 الو رجالاك اتش نوكي هي ا : قنم

 يف ُفلتخم ءاملا ريغ عئاملاو «للقم رجحلا نأل ؛لمكألا هجولا ىلع ةنسلا ةماقإو ءاهيلع قفتملا ةراهطلا لوصحل

 اما ءاننامز يق ةنس وه اما عمجلا :ليق فو لیقو «لامز 5 ٤ ةيلضفألا دافأف هقلطأ :لضفألاو 08 ت :حالفلا يقارم| .هريهطت

 [45 :يواطحطلا ةيشاح] .نورعبي اوناك مال ؛بدأف لوألا نامزلا يف

 هنإف يرجحلا ىلع راصتقالا ن ٠ نه رجحلاو عاملا لاسعتسا ف لضفلا ق بن زق طقف عاملا ىلع راصتقالا و 2 رصتقي

 . لضفلا ت وافت نإ و ةنسلا لصخي نكلو ءامك ود

 ءاقنإلا لصح ولو «دوصقملا وه هنوكل ؛اعامجإ اهيلع دازي ثالثب ءاقنإلا لصحي مم ولف .دوصقملا هنأل 12 ءاقنا

 نم كرو امل :ةدكؤم كنس ل [يواطحطلا ةيشاح CÊ | :حالفلا يقارمو| رد اک راج هيلع رصتقا و دحاوب

 لديف ؛ليوأتلا لمتكي هل هناف چ كاف ال نمو سجل دقف لعف نم عرت ويلف رهجتسا نم" ا هلوقل ؛ رييخختلا

 مومع ديفي :تناك [47 :حالفلا يقارمو يواطحطلا| .هيف ددعلا بوحو يفن ىلعو «ءاجنتسالا بوجو يفن ىلع
 .فيظنتلا يف غلبأ هنوكل :ئدتبي .ًءاتشو افيص ةنمزألا



 ... ءاجنتسالا هب زوجي ام ١4 ةراهطلا باتك

 ثالث وأ نيعبصإ وأ عبصإ نطابب ءاملاب لحما كلدي مث ءءاملاب ال وأ مدي لسغي مث

 3 «ءاجنتسالا ءاذتبا 8 اهريغ ىلع ىطسولا هعبصإ لحرلا دعصيو ,جاتحا لإ

 اهعباصأ طس وأو اهرصنب دعصت ةأرملاو «ةدحاو عبصإ ىلع رصتقي الو راس مو

 اضرم ثروي هنأل نم نكمتيل

 ةهيرخ <لا ةحئارلا عطقي نح فيظنتلا 2 e ةذللا لوصح ةيشخ ا اعم

 لبق هتدعقم فشن و ايناث هدي لسغ ۶ عرف اذإف اف ءامئاص نكي / نإ ةدعقملا ءاخرإ یو
 ءاملاب ا لاس نالا رسكلاب

 اص ناك نإ مايقلا

 أهلعف هركي امو هب هركي امو دي لصف

 ةدايز نع ًازرحت ءالف جتحي مل نإو [(حالفلا يقارم) .ءاجنتسالا يف ناسا ثالث ىلإ جاتحا يأ] :جاتحا نإ

 ."طيحملا" يف امك زوجي ال ةرورض ريغب رهاطلا سيجنتو ءامي عفدنت ةرورضلا نأل ؛ثالثلا ىلع ديزي الو «ثيولتلا
 ٤١[ :حالفلا يقارم] .هدسج ىلع عويش ريغ نم سجنلا ءاملا ردحنيل كلذو :دعصيو [47 :يواطحطلا ةيشاح]

 [47 :يواطحطلا ةيشاح] .ةلمج اهعفري لب دعصي ال هنأ مهتماع هيلع يذلاو «خياشملا ضعبل ةقيرط ىهو

 .رصتخلاو ىطسولا نيب ام :هرصنب .ةبابسلاو رصنبلا نيب نم عباصألا نم يه :ىطسولا هعبصإ

 اهئاقب عم ةراهط الف :«ةساجنلا رثأ ةحئارلا نأل ؛اه ىجنتسا يلا هعبصإ نعو لحما نع يأ :خلإ ةحئارلا عطقي
 يأرلا ىلإ هضيوفت حيحصلا نأل ؛ددعب ردقي ملو ء[۸٤ :يواطحطلا ةيشاح] نولفاغ هنع سانلاو «قشي نأ الإ

 يف :ليقو «ِثالث وأ عبسب سوسوملا قح يف ردقي :ليقو «نظلا ةبلغ وأ نيقيب ةراهطلاب بلقلا نئمطي بح
 غلابي امنإ :خلإ ءاخرإ يقو ٤۸[ :حالفلا يقارم] .رشعب :ليقو «عستب :ليقو «سمخب ةدعقملا فو «ثالثب ليلحإلا

 [4/ :حالفلا يقارم] .ناكمإلا ردقب جرشلا يق ام ليزيل ؛ةدقعملا ءاحرإ يف

 ٤۸[ :حالفلا يقارم] .داسفلا نع موصلل اظفح ؛ةدعقملا ءاعرإ يف غلابي ال امئاص ناك نإو :خلإ نكي مل نإ
 .ةقرخ نكت مل نإ ىرخأ دعب ةرم ىرسيلا هديب وأ «ةقرخب يأ [ءاملا نم ائيش هتدعقم بذحت الئكل] :فشنو
 (هيف رتتسي اناكم دجو اذإ ءاملاب يجنتسي امنإ :لامكلا لاق :زوجي ال ۸ :حالفلا يقارمو يواطحطلا احا

 ةأضيملا يف نيلصملا ماوع هلعفي ام اريثكو «قسفي :اولاق «ءاملاب ىجنتسا ول ةرتس هيف سيل رف طش ىلع ناك ولو

 (يبلش).لينلا ئطاش نع ًالضف



 ... ءاجنتسالا هب زوجي ام و ةراهطلا باتك

LSردق ىلع زواجتملا دازو اهج رخ ةا تلا تز واحب نإ و ءان ال ةروعلا  

 فشك ريغ نم هتلازإل لاتحيو .هليزي ام دجو اذإ ةالصلا هعم حصت ال مهردلا
 علام وأ ءام لم

 غرقا و «ةميمب وأ يمدآل ماعطو مظعب ءاجنتسالا ر هاري نم دنع ةروعلا

 هئاقنإ مدعو هئاديالا فارسا ةناهالل اًضيأ ثورلاو

 نأ ءاقناف راض اهفسك نإف ةءاجتشيمإلل دحأ دبع ةتروغع فخكي ال يلا :حون ةماعلا لاق جا نشك

 مهردلا ىلع داز عءاوسو ذل وأ ج رخملل ار واج سجنلا ناك عاوس «قساف مارخلا کت رف مارح ةروعلا قش

 [45 :يواطحطلا ةيشاح] .اهس دقف اذه ريغ مقرابع نم مهف نمو ءال وأ

 «مهردلا ردف جرحملا نع زواحا لاک ادا يح :ةساسنلا نم جرخملا زواج اف ةذاضلا عنم ف ربتعملا خا ثازو

 هركي ال اذهغو «ةربعلا طقاس جرخملا ىلع ام نآل ؛هلسغ بجي الو ةالصلا عنمي ال هيلع ديزي جرخملا يق يذلا عمو

 مهردلا ردق نم رك ناك نإف ءطقف زواجملل ةربعلا تيقبف «ةساجنلا نم هدسحج يف ام 5 ملعب الو سك ر

 يح ععاجتتسالا عض وم ع مه رعي * نيالا لمح كن ۾ يل فس وی يلأو بيل ةقينح يف كنع اذهو كاف الإو ؛حنم

 نم هدسحج ىف ام ىلإ ج جرخملا يق ام مضي اذك و «هلسغ بجوو هدنع عنم مهردلا ردق نم رثكأ عومجملا ناك اذإ

 .جراخلاك هدنعو :ةلاضأ ةساجنلا نم هيف ام ربتعي ال يح امهدنع نطابلاك ج رخملا نأ :هلصاحف (ةدنع ةساجنلا

N a] ]| 

 جرحخملا 8 امل مضلاب الإ دري ١ ادإ و [(حالفلا يفارم) ةعئاملا 2 ةحاسمو :ةدسحتملا ق انزو] :مهردلا ردق

 ءاملاب ءاجنتسالا بجي هنأل :لإ حصت ال [43 :حالفلا يقارم] .رابتعالا طقاس جرخملا يف ام نأل ؛هكرت رضي الف م کل هل 2 : : 5 9 5 نأ "ا نا .

 «ةبانحلا لحأل ةدعقملا لسغ ب وج ول ؛ءاملاب ءاجتتساللا بک اشحب ناک و زواج م اذا اذكو لي فبجيف زواجتملا

 [ 11/1 قاغا ةيينت] فوك ةا عاستنلاو فتا اتر

 مهر .دلا ردق ىلع زواجتملا ةناحتلا ليزم دوحج و وكل : قنيظارشب ط ورشم ةالصضلا ةحص مدع 5 :خإ دج و اذا

 عم هتالص حصت ليزملا دوجو مدع دنع هنالف ؛لوألا امأ ,دحأ دنع ةروعلا فشك ريغ نم هتلازإ .e :ناثلاو

 فشك نلف ؛يياثلا امأو (ليرملا ىلع ةردقلا مدعل اال اسس سجنلا عم اهالص يلا ةاليخلا ليبعي الو « سجنلا

 .فشك ريغ نم اهتلازإ نكمت مل اذإ ؛ةساجنلا ةراهط كرت يف هب رذعي مارح ةروعلا

 يلاو ةيس وحبا هتم ولو «هعامج هيلع مرح نم. ديهم وهو هقلطأ :ةاري نم .ةليحلا رايثخا : رست لاب لايتحا :لاتحيو

 ءطولا مرح يم ذإ ؛هيلإ امهرظن اذكو ؛امقروع ىلإ هرظن هيلع مرح امهؤطو هيلع مرح امل هنأل ؛ريغلل اهجوز

 |4 :يواطحطلا ةا | .ءاسفنلاو ضئاحلا هتأرماك شنا نه الإ «يعاو هدا تمرح



 ... ءاجسسسالا هب زوجي ام "1 ةراهطلا باتك

 ديلابو ‹«نطقو ج ابید ةقرخك مرتخ ِءيشو ‹« صح و ءجاجزو ممحفو فرو

 راخخفلا كيرحتلاب

 ناطيشلا نم هللاب ةيعتسيو «ىرسيلا هلجرب ا لحديو «رذع نم الإ ئميلا

 6 ا ادن إل الو ہراس ىلع اخس اور ا

 هب تقع هن ال هتروع فشك

 تحاو ‹قيرطلاو i الا ي طر وأ 4 نأ 595 ب بهمو
 زرین يأ ط هيلإ دوعي نأ ةفاقخم

 :لوقي م «قحبلا هلجري الخلا نم جرو: ع نم الإ امئاق لوبلاو «ةرمغم ةرجش
 چور دعب اهتيلضفأل عجوك ةساحتلا راشتنا لحأل

 .ئبافاعو ىذألا ع بهذأ يذلا ف فیل

 (نيع) .زاح ءايشألا هذه ىجنتسا ولو «هريغو للشلاك راسيلا يف رذعب الإ يجنتسي ال 5 :رياع نم الإ
 ادعم ناكملا ناك اذإ امي ديقم وهو هقلطأ :هلوخد لبق (حالفلا يقارم) .طوغتلا تيب هب دارملاو ءادودمم :ءالخا

 نإو :ةروعلا فشك لبق الثم بايثلا ريمشتك عورشلا ناوأ دنع ذيعتسيف ءارحصلاك هل دعم ريغ ناك نإو «كلذل

 [ه١ :يواطحطلا ةيشاح | :ةناسلب ال هسفن يف هب 5 كلذ يسن

 نم قئتسيو :خلإ هركيو ٠١[ :حالفلا يقارم] .هيلجر نيب اميف عسويو «جراخلا جورخل لهسأ هنأل :لإ سلجيو
 اذإو «ةرورضلل ناهركي ال رابدتسالاو لابقتسالا نإف ءاهاش وأ ةلبقلا نيب نع ب حيرلا تناك ول ام عنملا

 .ينالطسقلا هدافأ .ميظعتلا ىلع لدأ هكرتف «حبقأ لابقتسالا نأل ؛رابدتسالا راتخي نأ يغبني امهدحأ ىلإ رطضا

 امهنيع نكت ملو ءوتسم ناكم يف ناك ول هنأ ىلإ ةراشإ "نيع"لاب ديق :لإ نيع [01؟ :يواطحطلا ةيشاح]
 [ ه7 :يواطخطلا ةيشاح] .امعرابدتسا هركي ال هنأ ديفي لابقتسالا هركذو «ةلبقلا فآالخب هركي ال هنم ىأرغ

 ناك اذإ ام ةديقم ةهاركلاو «سانلا هيف سلجي يذلا لظلا هب دارأ «لظلا يف طوغتي وأ لوبي نأ هركي يأ :لظلاو

 يذلا لظلا :لظلاب اندرأ امنإو «هكلام نذإ ريغب ةحاحلا ءاضق هيف مرحيف اك ولم ناك اذإ امأو اجلا لظلا عضوم

 ضرألا» يف قرخلا :ءاحلا ناكسإو ميلا مضب :رحجلاو .هيلإ ةجاح ال اميف ةهارك ال هنأل ؛سانلا هيف سلجي

 يف ناك ولو ءاقلطم هوركم قيرطلا يف لوبلا نأ هقالطإب دافأو :قيرطلاو [5* :يواطحطلا ةيشاح] .رادجلاو

 ءاذغلا ةيصاخ ءاقبإب يأ :يبافاعو (حالفلا يقارم) .اهسبحب ةضرمملا تالضفلا جورخب يأ :ىذألا .اهنم ةيحان

 .كالهلا ةنظم ناكل جرح وأ هلك كسمأ ول يذلا



 ءوضولا نايب ظ ۴ ةراهطلا باتك

 g۴ ي لصف
 هماكحأ ٤ يآ

 هيدا لوألا نكرلا يا

 A لوظ لباقم نین حت

 م :عبارلاو :هيبعك عم هيلجر لسغ :ثلاثلاو ,هيقفرم عم هيدي

 عيارلا نك رلا كلاثلا نكرلا

 أهمكحو ءوضولا 555

 ا يورحألا همكحو «يويندلا کچ وهو «هب الإ لحي أل اه ةحابتسا كببس و
 ةحابإ بلط

 .ةرخألا 2
 فخحضملا سيفو ةذلمصلاك

 . هيلإ جايتحالا ةرككلو (هنه عزج هنألو ٦] :حالفلا يقارمإ] هيلع ةمدق هللا نأ ؛لسغلا ىلع مدق :ءوضولا

 ملعلل بح وم يعطق ليلدب تت اھ وهو (يعطق *تافسق ضرفلا :هضئارف (ي واطحطلا ةيشاحو حالفلا يقارم)

 توفي ام وهو ءاّيلمع ىمسيو «ةهبش هيف نكل «يعطق ليلدب تبث ام وهو «ٰيظو .هدحاج رفكيو «ىهيدبلا

 لوألا نم ناك حسملاو لسغلا لصأ ىلإ هيف رظن نإف «هدحاج رفكي ال هنأ ريغ لوألاك همكحو «هتوفب زاوجلا

 [35 :يواطحطلا ةيشاح] .يناثلا نم ناك ريدقتلا ىلإ رظن نإو
 نودب ةلاسإلا يفكت الو «حصألا يف ناترطق هلقأو ءرطاقتي ثيحب لحما ىلع ءاملا ةلاسإ :لسغلا :هجولا لسغ

 نأ ىلإ هب راشأو ءال مأ رعش هب ناك ءاوس يأ [ةهبحلا ىلعأ لوأ نم يأ] :أدبه [ :حالفلا يقارم] .رطاقتلا

 (يواطحطلا ةيشاح) ١۷[ :حالفلا يقارم] .ركذ ام مهنم هجولا لسغ ضرف عزنألاو ع رقألاو علصألاو مغألا
 .مدقلا يبناج يف ناعفترملا نامظعلا امهو :هيبعك عم (يواطحطلا ةيشاح) .هبلقو ءافلا حتفو ميملا رسكب :هيقفرم

 هح ال «وضع لسع دعب ولو وضعلا ةلتمملا كيلا ةباصإ :اعرشو ءءيشلا ىلع ديلا رارمإ * ةغل وه . حسم

 1٠[ :حالفلا يقارم] .هأزجأ ضورفملا ردق رطم وأ ءام هباصأ نإو ءوضع نم ذخأ للبب الو

 لح يف ةرثؤم ةلع هنإف «دقعلاك ةلعلا هب جرخف «هيف ريثأت ريغ نم ءيشلا ىلإ ىضفأ ام :ببسلا :هببسو

 5١[ :حالفلا يقارم] .اضوتم لعفلا ىلع مادقإلا لح يأ :وهو ٠[ :حالفلا يقارم] .حاكنلا

 .ايويم عوضرولا ناك اذإ ات ةديقم :ةرحخألا



 ءوض ولا نايب TT ةراهطلا باتك

 [ءوضولا بوجو طورش]

 .يفاكلا ءاملا لامعتسا ىلع ةردقو «مالسإلاو ,غولبلاو «لقعلا :هبوحو طرشو

 اًضيأ بوجولا طرش وهو

 .تقولا قيضو «سافنلاو «ضيحلا مدعو «ثدحلا دوجوو

 201 هيفاني ام عاطقناو ,روهطلا ءاملاب ةرشبلا مومع :ةثالث هتححص طرشو
 هفلاخي

 1١[ :يواطحطلا ةيشاح] .مدع الو دوحو هدوجو نم مزلي الو «مدعلا همدع نم مزلي ام :طرشلا :طرشو
 فلكملا ةردق يأ :ةردقو ٦١[ :حالفلا يقارم] .رفاكلا ىلع الو ءيبصلا ىلع الو «نونحملا ىلع بحي الف :لقعلا

 ردق وأ «فلكملا ريغ ردق نإف ءوضولا بوحول طرش ةرم ةرم ءاضعألا عيمجل يفاكلا روهطلا ءاملا لامعتسا ىلع

 ىلع فلكملا ردق وأ ءضيرم هنكلو هكلم يف ءاملا ناك نأب هلامعتسا ىلع ردقي مل نكلو ءاملا ىلع فلكملا

 ةرم هئاضعأ عيمحل يفكي ال هنكل روهطلا ءاملا لامعتسا ىلع فلكملا ردق وأ ءروهط ريغ ءاملا نكلو ءاملا لامعتسا

 شطعلل هيلإ جاتحملا ءاملا نإف «هريغو شطعلل هيلإ جاتحم ريغ هنوكب ءاملا ديقي نأ يغبنيو ءءوضولا هيلع بحي ال «ةرم

 .ةدحاو ةرم ولو ءاضعألا عيمجل :يفاكلا .مودعملاك ةجاحلاب لوغشملاو ؛هتجاحب لوغشم

 ابوجو بحي ال ءوضولا نإف :قيضو 5١[ :حالفلا يقارم] .ءوضولا ىلع ءوضولا مزلي الف :ثدحلا دوجوو
 ءوضولا بوحو طورش نأ ملعاو اقيم ارجو هوضولا بهي كقولا قاض اذ[ىءاسموم تقولا مادام اقيم

 ءوضولا نأ ملعا :تقولا ."ءاملاب اهيلع ةراهطلاب فلكملا ةردق" وه ءدحاو يف طورشلا اذه ترصتحا دقو «ةينامث

 طرشلا اذهف ءءوضولا بحي ٍلئتيحف ءاهتقو قيضي مل ام ةالصلا تقو لوحد درحم ًاقيضم ًابوجو بحي ال
 .قيضملا بوحولل
 .لعفلاب ءاضقلا طوقس نع ةرابع تادابعلا يف ةحصلا طرش :يومحلل "هابشألا ةيشاح" يف :هتحص طرشو

 (حالفلا يقارم) .ةرشبلا 6 رهطملا مومع وه «دحاول ةثالثلا هذه عجرتو :ةثالث 5١[ :يواطحطلا ةيشاح ]

 1١[ :حالفلا يقارم] .ءوضولا حصي مل ؛هلسغ ضورفملا نم ءاملا هبصي مل ةربإ زرغم رادقم يقب ول ىح :مومع

 .ءوضولا حصي ال «نيترعش وأ ارعش ناك ولو ءيش رشبلا نم يقب ولف :ةرشبلا

 لبق ءاسفنلا وأ ضئاحلا تأضوت ولف ءءوضولا حصي ال ءوضولا يفاني ام عطقني مل ام يأ :خلإ هيفاني ام عاطقناو
 ثدح عاطقنا اذكو «ةداعلا مات ىلع عطقنا اذإ امب ديقم وهو هقلطأ «ءوضولاب دتعي ال اهسافن وأ اهضيح عاطقنا

 .ءوضولا حصي ال ضقان ناليسو لوب روهظب هنأل ؛وضوتلا لاج ديقم



 ءوضولا كايب ۲ £ ةراهطلا تاك

 محشر عشك دلا ىلإ مانا لوصو عمم اع كاوزو ءثدخحو سافنو ضيخ ن م
 ةا تاي

 ايش ولا ماكحأ هات ف] لصف

 ةرشب ىلإ ءاملا لاصيإ بجيو «هب في ام حصأ يف ةثكلا ةيحللا رهاظ لسغ بجي

 «هج ولا ةرئاد ديلا يب لسرتسملا ىلإ ءاملا لاصيإ بجي الو «ةفيفخلا ةيحلل

 رفظلا لاط وأ عباصألا تمضنا ولو :مامضلالا دبع ,نيتقشلا نم ملا ام ىلإ الو

 نردلا عنمب الو ,هتحن ام لسغ بجو نيجعك ء املا TT هأ ةلغغألا ىطغف
 عناملا ةلازإ دعب 1 نض ربل لسغلا ضورفملا لحما ف

 قوقش لسغ هرض ولو «قيضلا متاحخلا كيرحت بحجيو ءاهوحنو ثيغاربلا ءرحو
 مزلي يأ ثوعرب عمج

 9 ê ê 8 عنف E م Gog ندم . ... ءاهيف هعضو يذلا ءاودلا ىلع ءاملا رارمإ زاج هيلحر
 داو اثم

 هيلجج ر ءيضوتملا لسغ ولف ءءوضولا ةحصل طرش دسجلا ىلا عاشأا ل لوصو نع عناملا لاوزو و يأ a عع ام لاوزو

 عاقب كال ؛هب كيق :عمشك .هرثأ ىلع ال عمشلا مرج ىلع اذهو هلزي م ام هؤوضو حصي ال امهقوقشل عمش ام ۾

 .فاحلا غوضمملا زيخلاو قاتلا دلجكو :محشو 1۲ :حالفلا يقارم| .لئاحلا مدعل ؟ عن Ê هوحنو كيلا ةه وسد

 .رعشلا ا نم ايلعلا ةقبطلا ت اف لسع صضرتفي اه هنأ 5 ةراشإ هب كنق :رهاظ (ي واطحلططلا ةيشاح)

 ]11 :حالفلا يقارم] .اقرشب ىرت ال ت يلا يهو :ةنكلا ةيحللا ١| :يواظحطلا ةيشاح]

 |1۲ :حالفلا يقارم| .هوحلو اهلك حسم وأ اهعبر ۾ هأ اهثلثب ءافتك الا ن ٠ نه ليق اع اوعجر ۾ ج اف حصأ ف

 ]1۲ :يواطحطلا ةيشانخ | .هحسم نس معن :انديع فالح لب هحسف الق هلن بج اهي يأ ج! e الو

 (حالفلا ىفقارم) :اهتيب ام ىلإ ةسفنب عاملا لصي ال تقع ضنا ولو

 ق يرصملاو يورقلل ٌءاوس «رافظألا خسو يأ :نردلا (حالفلا يقارم) .هتحت ام ىلإ ءاملا لوصو عنمو :لاط
 قا ءاودلا ىلع ءاملا رارمإ د رص لإ و :ةرض ولو 1۳ :حالفلا يقارم]| ,ةذ وحج ۾ م لسغلا حصيف .حصألا

 عاملا هرضي ناك ول يح ءهرضي ال ام ردقب نيعت كلذ نم ءىش هرضي ال ناك نإو «هکر ت اضيأ ةرض.نإو هيلع

 زاوح لحم نأ ملعا :لإ زاج [77 :يواطحطلا ةيشاحن | .ناخلا لامعتشا هزل هيلع رداق وهو .ءراخلا نوذ درابلا

 «جاحلا ۳ نبا ٤ اک لقال Ea اه لسع نعت داز ناف «قاقشلا ضار ىلع دزي م ادا ءاودلا ىلع ِءاملا رارمإ

 kî :ي واطحطلا ةا | .ررضلا مدعب فت نأ يغبني نكل : یتا 7 "ردنا ٤ هلثمو



 ءوضولا ننس ۲٥ ةراهطلا باتک

 هرفظ صقب ليسفلا الو ءهقلح دعب رعشلا عضوم . لسغلا الو حسملا داعي الو

 ةبانج نم ولو

 .هبراش و

 [ءوضولا ننس يف لصف

 ىادتبا ةيمستلاو «نيغسرلا ىلإ نيديلا لسغ :ًائيش رشع ةيناث ءوضولا ين نسي
 3 ١ عادتبا

 an 3 «ةفرغب ولو اناث ةا مدن دهسا ولو هئادتبا 58 ديس

 ديلاب ةرم ءاملا لوانت ةيلصو

 و ءرعشلا قلح مث ,ءوضولل بجوم ثدح دعب ولو أضوت وأ «ةبانج نم ولو لسغ اذإ يأ :داعي 7
 ةنسلا :نسي .لسغلا بحتسي هنكلو «دوعي ال طقاسلاو ءطقس ضرفلا نأل ؟لسفلا داعي ال هبراشو هرفظ صق

 ب يآ هب جرت = موؤل ريغ نم لعق وأ لوقب نيدلا يف ةكولسم ةقيرط :احالطصاو «ةئيس ولو ةقيرطلا :ةغل
 موصك هصئاصخ نم وه ام هب جرخ - ةيصوصخ تسیلو ءاهكرات ىلع - بحاولا هب جرخ - راكنإ الو

 (حالفلا يقارم) .رصحلل ال بلاطلل اليهست ددعلا ركذ :رشع ةينامث .- لاصولا
 [10 :حالفلا يقارم] .ظقيتسا يذلا يف دكآ هنكلو ءال وأ مون نم ظقيتسا اذإ ام لمشف هقلطأ :نيديلا لسغ
 نيبو فكلاو دعاسلا نيب يذلا لصفملا :ةمجعملا نيغلابو ةلمهملا نيسلا نوكسو ءارلا مضب غسر ةينثت :نيغسرلا
 هللا مسب" :اهظفل يف هلي يبلا نع ليقو ءفلسلا نع لوقنملا :ةيمستلاو ٠١[ :حالفلا يقارم] .مدقلاو قاسلا
 .ثيدحلا "لاب يذ رمأ لك" مومعل ؛ ميحرلا نمحرلا هللا مسا ' لضفألا :ليقو ؛"مالسإلا نيد ىلع هلل دمحلاو ؛ «ميظعلا

 و e لادا لص ال یو لاا يف اهرق ا اھا ول ج :ءادتبا |۷ :حالفلا يقارم]

 اضوت نمو هلك هدسح رهطي هنإف هللا مسا ركذو ًاضوت نم" :5 هلوقل ؛فنأتسم لعف ةمقل لكو «دحاو لمع

 [517 :حالفلا يقارم] ."ءوضولا عضوم الإ رهطي مل هللا مسا ركذي ملو

 يف نونسملا هتقوو [1۷ :حالفلا يقارم] .لوألا دارملاو ءاضيأ دوعللو كايتسالل مسا «نيسلا رسكب :كاوسلاو
 نم اسيل امهنأل ؛- ةيمستلاو كاوسلا نعي - نابحتسم امهأ حيحصلاو :"زنكلا حرش" يف يعليزلا لاق «هئادتبا

 كاوسلا دقف دنع عبصإلاب كايتسالا ناك ولو يأ :لإ عبصإلاب ولو 5/١.[ :قئاقحلا نييبت] .ءوضولا صئاصح
 يف امك كاوسلا دوجو دنع عبصإلاب كاوسلا نسي ال هنأ "هدقف دنع" :هلوقب دافأ «همفب ررض وأ هنانسأ دقف وأ

 ةرادإلاو «كيرحتلا :ةغللا يفو «مفلا عيمج ءاملا باعيتسا :احالطصاو ؛كيرحتلا :ةغل يه :ةضمضملاو ."يفاكلا"

 ؛هجمي نأ لضفألا نكل «"حتفلا" يف امك هئرجي ال اصم برش ولو «هأزجأ ًاّبع ءاملا برش ولف «طرشب اسيل جملاو
 [19 :يواطحطلا ةيشاحو حالفلا يقارم ] ."جارسلا" يف امك لمعتسم ءام هنأل



 ءوضولا ننس "5 ةراهطلا باتك

 ليلخغو :مئاصلا ريغ قاشنتسالاو ةضمضملا يف ةغلابملاو «تافرغ ثالثب قاشنتسالاو

 باعيتساو «لسغلا ثيلثتو ا ليلختو ءاهلفسأ نم ءام فكب ةثكلا ةيحللا

 کا «ةينلاو ءالولاو :كلّدلاو ٠ «سأرلا ءاع وا نينذألا ع و «ةرم سلا سارو
 ةدكوم ةنس او ةريبمللا :حيسمك

 وهو ءنراملا ىلإ ءاملا لاصيإ :احالطضاو «هيلإ فنألا حيرب هوحنو ءاملا بذج :قشنلا نم ةغل وه :قاشدتسالاو

 [53 :يواطحطلا ةيشاحو ح الفلا يقارم | .اعرش هيف اط رش سيلا شنآلا حيرب بذجحلا نأ دافأ «فنألا نم نال ام

 بدم نأ قاشتشسالا ييو «قلحلا يف ءاملا ددرت يهو «ةرغرغلا ةضمضملا يف يه :هداز رهاوج مامإلا لاق :ةغلابملاو

 ٠7٠١| :يواطحطلا ةيشاح ]| .ىلوألا وهو :"رخبلا" قف لاق .هفنأ نم دعشا ام ىلإ هسقتب عاملا

 وصلا ناك ولو :موصلا داسفإ ةيشح ؛قاشنتسالا يف الو ةضمضملا يف غلابي ال مئاصلا نإف هب ديق :مئاصلا ريغل

 فكب اثالث هجولا لسغ دعب نوكيو «قوف ىلإ لفسألا ةهج نم رعشلا قيرفت وه :ةيحللا ليلختو .لفن موص
 (يواطحطلا ةيشاح «حالفلا يقارم) .ردقملا "نوكي"ب قلعتم "فكب" :هلوقف ءام
 ءاملا يف اهاحدإ هنع يفكيو «هدي نم عبصإب :نيلجرلا يفو «ضعب يف اهضعب لاحدإ :نيديلا يف هتيفيكو : عباصألا

 :تافرغلا ال تابعوتسملا تالسغلا راركت ةنسلا :"رحبلا" قو :ثيلقتو ۷١[ :حالفلا يقارم] .هوحنو يراخلا
 7١[ :يواطحطلا ةيشاح] .حيحصلا ىلع ناتدك وم ناتنس اهدعب ناتنثلاو «ضرف ىلوألا ةرملاو

 عضي نأ :هتيفيكو :لإ سأرلا باعيتساو (حالفلا يقارم) .اندنع هراركت نسي ال حسملا نأل ؛هب ديق :لسغلا

 ىلإ امهدميو هيفك قامو «ةحبسملاو ماقإلا عضي الو «هسأر ( مدقم ىلع عب عباصأ .ثآلث نيديلا نم ةدحاو لك نم

 يف اذك «هيتحبسح امهنطابو هيماهإب هينذأ رهاظ حسمب مث «مدقملا ىلإ امهدميو هسأر رحؤم ىلع هيفك عضي مث ءافقلا

 وهو «نيتبابسلاب امهلحادو «نيماهإلاب امهرهاظ حسب نأب :نينذألا حسمو ۲۹/١[ :ةيانعلا] "ىفصتسملا'

 [77 :يواطحطلا ةيشاح] .امهكرحيو امهيرحج يف نيرصنخلا لحخديو «"جارعم ا" يف امك راتخملا
 هندب ناك ولف ءاناكمو انامزو ادسج لادتعالا عم قباسلا فافج لبق ءاضعألا لسغب ةعباتملا :واولا رسكب وه :ءالولاو

 فف هل اط ن لو ملاك ران دعي ذاق ام ر هاذا نقع اح تاكل فاق لآ يدع مرق كاك ي ىلا برك

 |” :حالفلا يقارمو يواطحطلا ةيشاح] .ءالولا ةنسب ايتآ نوكي ال ءءوضولا يف ىنأتو ةليطتسم ةدم يف الإ
 ؛ءاجنتسالا دعب اهتقوو ت لعفلا داجيإلا بلقلا هوت :احتالطتضاو ءلعقلا ىلغ بلقلا مزع :ةغل ىهو :ةينلاو

 رمألا لاثتما وأ ءوضولا يوني وأ «ةالصلا ةماقإ وأ ثدحلا عفر يوني نأ :اهتيفيكو «ةبرق هلعف عيمج نوكيل

 [77 :حالفلا يقارم| .خياشملا هبحتسا ناسللاو بلقلا لعف نيب عمجيل ام قطن نإف «بلقلا اهلحمو



 ءوضولا بادآ ۲۷ ةراهطلا باتك

 .ةبحتسم ةريخألا ةعبرألا نإ :ليقو «موقلخا ال يقرلا حسمو «یارا

 ١ و را ا فا لصف

 هي يعم ا

 «ناسللا لعفو بلقلا هيل نيب r "اف e كلا م مدعو (ةريعب ةناعتسألا
 كوعلا 05

 9/0 او ودور وير سوو اوصل وم عاطف .....ءوضع لك دنع ةيمستلاو «روثأملاب ءاعدلاو

 [7 :يواطحطلا ةيشاح] .الثث#ل هلعف نم صيصنتلا ءاج امنإو «كلذ ىلع ةلالدلا نع ةيلاح ةيآلا نأ هيف :هباتك يف

 «نيلحرلاو نيديلا يف ةرسيملا فالح ةنميم عمج :نمايملاو ءءاي لدبتو «ةزمهلاو دملاو ءابلا ثيلثتب يه :خلإ ةءادبلا

 نينذألاك ناحوسمملا ناوضعلاو «نمايتلا هيف بلطي الف ؛هجولاك دحاولا وضعلا جرخف «نالوسغم ناوضع امهو

 ۷٤[ :حالفلا يقارمو يواطحطلا ةيشاح] .اعم امهحسم ةنسلاف نيفخلاو
 .نمايملاب ةءادبلا اهوأ لا يأ :ةريخألا ۷٤[ :حالفلا يقارم] .ةعدب وه لب «موقلحلا حسم نسي ال يأ :ال

 حرش فو «عرولا :ليقو «ةديمحلا ةلصخلا :ليقو ءاهعضوم ءايشألا عضو هنأب فرع :بادآ يف ۷٤[ :حالفلا يقارم]
 :ةنسلا امأو .هكرت ىلع موللا مدعو «هلعفب باوثلا :همكحو هيلع بظاوي مل و نيترم وأ ةرم ك يبلا هلعف ام وه :"ةيادهلا"

 .باقعلا ال باتعلا اهكرت يفو «باوثلا :اهمكحو «نيترم وأ ةرم رذع الب كرتلا عم ك يبلا اهيلع بظاو ىلا يهف

 [75 :يواطحطلا ةيشاح] .ءايشأ اهيلع ديز لب رصحلل سيل :رشع ةعبرأ [75 :حالفلا يقارم]
 :لاقي الو «بصلا يف ةهارك ال :قامركلا لاق :ةناعتسالا مدع .لمعتسملا ءاملا نع بايثلل اظفح :عفترم

 ناك نممو «ةهاركلا ىلع لدي ام فّعضو «هلعف لي يلا نأ ىلع ةلاد ثيداحأ ةدع قاسو «ىلوألا فالح

 ["5 :يواطحطلا ةيشاح] .نيعباتلا رابك نم سان هلعفو هد نامثع هريغب هئوضو ىلع نيعتسي
 لسغ دنع ءاعدلا يأ :وضع لك دنع [175 :حالفلا يقارم] .نيعباتلاو ةباحصلاو 5 يبنلا نع لوقنملا يأ :روثأملاب

 :ةضمضملا دنع ايوان لوقيف «ةيمستلاو روثأملا ءاعدلا نم لكب قلعتم "دنع":هلوقف «ةيمستلا اذكو «هحسمو وضع لك

 نحرأ مهللا هللا مسب :قاشنتسالا دنعو «كتدابع نسحو كركشو كركذو نآرقلا ةوالت ىلع نعأ مهللا هللا مسب

 هوجو دوستو هوجو ضيبت موي يهجو ضيب مهلا هللا مسب :هجولا لسغ دنعو «رانلا ةحئار نيحرت الو «ةنحلا ةحئار
 مهللا هللا مسب :ىرسيلا لسغ دنعو ءاريسي اباسح ئيساحو ينيميب يباتك نطعأ مهللا هللا مست نمل لس دعو

 - موي كشرع لظ تحت ينلظأ مهللا هللا مسب :هسأر حسم دنعو «يرهظ ءارو نم الو ؛يلامشب يباتك ٰيطعت ال



 ءوضولا تاهوركم A ةراهطلا باتك

 قاشنتسالاو «ةضمضللا ۾ «عساولا هقاح كيو «هینذآ ا حدو ق ةرصنح لاخدإو

 ,روذعملا ريغل تقولا لوخد لبق ؤضوتلاو رسيا ” طاخختمالاو نسل ديلاب
 5 59 فنألا يف ام جارخإ

 اهتم اتاق ولا

 دشا یب ى ایشیا نواس
 شحاوفلا نع نيهزلتم

 | ءوضولا تاهوركم فز

 «هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا نم ينلعحا مهللا هللا مسب :هينذأ حسم دنعو «كشرع لظ الإ لظ ال =

 ىلع يمدق تبث مهللا هللا مسب : ميلا هلجر لسغ دنعو ءرانلا نم بقر قتعأ مهللا هللا مسب :هقنع حسم دنعو

 يترا و روکش نيطسو ءاروفغم ى يبد لعجا مهللا هللا مسب :ىرسيلا لسغ دنعو «مادقألا لزت موي طارصلا

 [5 :يواطحطلا ةيشاح «حالفلا يقارم] .روبت نل

 لحدي :' طيحلا' يف لاق .داصلا حتف حيصفلا :يسرافلا لاق «داصلاو ءاخلا رسكب وهو «هرصنح ةلغأ يأ :هرصنخ

 ءاملا لوصو ملع نإ قيضلا نإف ؛هب ديق :عساولا [7 :يواطحطلا ةيشاح] .اهكرحيو هينذأ خامص يف هرصنح

 ءاندنع تقولا جورخب ضقتني روذعملا ءوضو نإف ؛هب ديق :روذعملا ريغل .ضرتفا الإ و :هكيرحت بحتسا هتحت

 نيب نوكي نأ امإ ولخي الف ثقولا لبق نمز يف أضوت اذإف كي فسوي بأ دنع امهو كم رفز دنع هلوخدبو

 لاقو ءامهدنع كلذ زاج يناثلا تقولل هيف اضوتو لمهم تقو امهنيب ناك نإف ءال وأ لمهم تقو نيتقولا

 هتي نكي 4 قإو «فاالنلا نع و ا تقرا نا ىوضولا ةقاعإ هلا بدق نرخ ال هرو قوي وبأ

 يف ةدئاف لف ديو يوضولا ةداعإ بحق ءاعاجإ زوجي ال يناثلا تقولل تقولا رخآ يف أضوتو لمهم تقو

 ةيناثلا «ضرفلا نم لضفأ اهيف لفنلا يلا ثالثلا لئاسملا ىدحإ هذهو :ديسلا لاق «تقولا لبق هئوضو

 ص :يواطحطلا ةيشاح «حالفلا يقارم] .هدر نم لضفأ مالسلاب ءدبلا :ةثلاثلا «هراظنإ نم لضفأ رسعملا

 ضارمألاو نهولا نم ٍنيمصعاو «كئاودب ينوادو «كئافشب يفشا مهللا :هبرش دنع لوقيو :اولاق :برشب

 vv] :حالفلا يقارم | انا وأ (ةلبقلا لبقتسم 'امئاق vv] :ي واطحطلا ةيشاح | .عاجوألاو

 هلونرو هدبغ ادمغ نأ دهشأو هللا الإ هلإ ل تأ ديشأ «كدمخبو هللا كناحبس "ريدقلا حتف" يف داز :إ مهللا

 (حالفلا يقارم) .بنذ لك نع نيعجارلا يأ :نيباوتلا ا ا

 - «بحاو هكر ت ام وهو «ةهاركلا مهقالطإ دنع لمحملا وهو :ًاعرحت هوركم :ناعون ءاهقفلا دنع هوركملا :هركيو



 ءوضولا فاصوأ ۲۹ ةراهطلا باتك

 مالكب ملكتلاو هب تز برضو «هيف ريتقتلاو يءاحملا يف فارسإلا :ءايشأ ةتس
 اهيزنت هوركم وهو ةحباحس نم لقأ هلامعتسا

 . دی دحج ءام حسملا ثيلثتو «رذع ريغ نم هريغب ةناعتسالاو ,سانلا

 |ءوضولا فاصوأ يف] لصف
 الفن تناك "3 ةالصلل 0 :ل وألا ا ا

 7 دارا اذِإ لوألا مسقلا يأ

 هک رتب مدلا بجيف ناثلا سنقل لا a ةيلص

 تاك د 200 RSE اك رد دن ڈیوس اا كازا ىلع اا وو لاا .ةبعكلاب
 ثلافلا مسقلا يأ

 ام ًاريثكو «هلعف نم ىلوأ هكرت ام وهو :اهیزنت هوركمو ٠ حتفلا يف امك اا هب تبثي اه. تبثيو =
 ىلإ هنع فراص دحوي مل ام ميرحتلا ةهاركب مكحي ًاّينظ ًايهن ناك نإف «ليلدلا يف رظنلا نم دبالف «هتوقلطي

 ."رحبلا" بحاص هلاق ؛ةيهيزنت ىهف «مزاجلا ريغلا كرتلل ًاديفم ناك لب ءايهن ليلدلا نكي مل نإو «هيزنتلا

 ۸٠[ :يواطحطلا ةيشاح]
 :"ةجحلا ىواتف" يف «ةيعرشلا ةجاحلا قوف لمعلا وه :فارسإلا .يدتبملل بيرقتلل لب رصحلل سيل :ءايشأ ةتس

 ءا ول عر هيفا فارسألا هركيو دلا" قو هدوهسلا رذقلاو قويسلل دشغلا نلعاةفايز ءوضولا قا تالا بع هركي
 0 :يواطحطلا ا .مارحف _ سرادملا ءام هنمو _هب رهطتي نم ىلع فوقوملا امأ هل كولمملا وأ رهنلا

 ىح نيترطق ولو رطقي نأ نم دبال نكل ؛نهدلا دح ىلإ لسغلا برقي نأب هيف حسملا لثم لسغلا عجب يأ :ريتقتلاو

 ثالثلا نود ام ىلع رصتقا ولف «نونسملا دحلا غولب مدع وه :ريتقتلاو ءالصأ ءوضولا حصي الف الإو ءالسغ نوكي

 ةهبحلا ىلعأ نم هجولا ىلع ءاملا لسريو :برض ۸١[ :يواطحطلا ةيشاح] .دايتعالاب مثأي:ليقو ءال :ليقو «مأي :ليق
 ۸١[ :يواطحطلا ةيشاح] .ءاضعألا ةيقب نم هريغ هلثمو :هجولا ۸١[ :يواطحطلا ةيشاح] .هب هكلدي مث «قفرب
 ءوضولا يف ملكتلا كرتب هتوفتو ةجاح هل تناك نإف «هكر تب هتوفت ةجاح هل نكي مل اذإ ام.ديقم وهو هقلطأ :سانلا مالكب

 هؤاذأ لوألا سلتا لدبت لبق ءوضولا ىلع عوضولاك 'ءاهوركم نوكي كق هنأ ناني الف ءرضخلا ديفي ال ددعلا :ةثالث .الف
 [47 :يواطحطلا ةيشاح] .سرادملاو فقولا ءام نم ناك اذإ امك امارح نوكي دقو «هب هنودب حصت ال ةدابع
 ,رادقملاو دودحملا امأو ؛هئازجأ نع رظنلا عطقب وه ثيح نم ءوضولا دارملاف «يعطقلاب تباثلا :انه ضرفلاب دارملا :ضرف

 [87 :حالفلا يقارمو يواطحطلا ةيشاح] .سأرلا عبرك يداهتجالا ضرفلا لمشيل هتوفب زاوحلا توفي ام وهف
 اذإ الإ ءبودنملا كلذب أي ال هنأ هرهاظ :ةراهط ىلع (حالفلا يقارم) .طئاح وأ مهرد ىلع ةبوتكم :ةيآ ولو

 ۸٣[ :يواطحطلا ةيشاح] .هب ايتآ نوكي ال «مانف ثدحأو عجطضا مث رهطت ولف ءٌرهطتم وهو مونلا هذخأ



 ءوضولا ضقاون ۳١ ةراهطلا باتك

 ةيطح لكو ةميغفو بذكو ةبيغ دعبو ءءوضولا ىلع ءوضوللو «هيلع ةموادمللو
 قاغتلاو ةميتشل

 قو و 2 و 3 و 2 ر (ةالص تف هلمح تیم «ةالصلا راح ةهمهق 5 داشنا
 هب ةنسلا ا ةروص ثدح اهنأل

 .هتياورو ثيدحو ا «بضغلو يطوو مونو برشو لكأ دنع يي «ةبانحلا

 | نيب ىعسللو (ةفرعب فوقوو « E ينل ةرايزو ءةبطحو «ةماقإو «ناذأو ؛ و

 اكن ةبطح ولو

 ارا سالا ام وابل شا مسج ورعللو .روزح محل لک «ةورملاو
 هلكأ دعب يأ

 [ءونضولا ضقاوت يف] لصف
 د2 aE Eê كفاك اع EE CTE a اوم رشم اداب سرلا نیکو

 ادا امأو هيب ةيعورشم نم ةدوصقم ةدايبع لوألاب ىذأ وأ هسلطع لوم ادإ ام ديقم وهو هقلطأ :ةَمواَقملَاو

 مميتلا ىلع مميتلاو لسغلا ىلع لسغلا نأل ؛ءوضولاب ديقو «فارسإ ءوضولا ىلع ءوضولاف امهنم دحأ دجوي م
 نسيت لرسم ا ركن نأ :ةبيغلا :ةبيغ دعبو |۳ :يواطحطلا ةيشاح و حالفلا يقارم] .اقبع نوكي

 ا کو مل نم دشا يهو :قراخلا لاق ناخب ابنك تناك 5إ اأو ناه اداس ناك اذإ الإ ةبيغ

 .اهعامتساو بلقلاب اهداقتعا مرحي ناسللاب اهركذ مرحي امكو «دوصقملا هنم مهفي ام لك نم هريغب نوكت لوقلاب

 5 يقارم) .نكي مل ام قالتخا وه :بذكو [8* :يواطحطلا ةيشاحو حالفلا يقارم]
 نأ ملعا :خلإ لكأ دنع ۸٤[ :حالفلا يقارم] .داسفإلا ةهج ىلع موق ىلإ موق نم ثيدحلا لقنب ةياعسلا يأ :ةميمنو

 «برشو لكأ ةدارإ دنع ءوضولا :امهيناثو «مونلا دنعو نيعامجلا نيب ءوضولا :امهدحأ :ناءوضو بنجلا ءوضو

 .يوغللا هب دارملاف يناثلا امأو ءروهمجلاو دمحأو يعفاشلاو كلامو ةفينح يبأ لوق يف ىعرشلا هب دارملاف لوألا امأف

 .جاح ريمأ نبا هلاق ءرقفلل ببس ركذ ام نودب برشلاو لكألا نأ اضيأ ملعاو .يواطحطلا ةيشاح يف طسبلاو

 يلا نم اهريغو هتالص زاوجب نيقفتم اوتفيو «ءاملعلا نيب فالخلا نم هب جرخيل ؛بودنم ءوضولا يأ :لإ جورخللو
 تناك نإو هتالصف «سملا دعب أضوتي نأ ريغ نم ىلصو أضوت ام دعب ةيبتجألا ةأرملا سم اذإ امك ءعءوضولا اه طرش

 ناار ایسار 59 هونمإلا ل بحال سا ار ده أ هن سيب

 ءوضولا ضقني ال ةاهتشملا ريغ وأ ةمرحلا سم نإف «ةمرحم ريغ ةاهتشم ر هلاك ا وول :ةأرما

 لاطبإ هب داري طئاحلا ضقنك ماسحألا ىلإ فيضأ اذإ ضقنلا نأ ملعا :ضقني [85 :يواطحطلا ةيشاح] .اقافتا

 ةحابتسا ءوضولا نم بولطملاو ءامي بولطملا ةماقإ نع اهجارخإ هب داري ءوضولاك يناعملا ىلإ فيضأ اذإو ءاهفيلأت

 [85 :يواطحطلا ةيشاح و حالفلا يقارم] .اهوحنو ةالصلا



 ءوضولا ضقاون 2-5 ۳١ ةراهطلا باتك

 ةساحنو ا ةيؤر ريغ نم ةدالو هضقني ۾ عما يف لبقلا حبر الإ نيليبسلا نم

 ,مفلا الم اذإ ةرم وأ قلع وأ ءام وأ ماعط ءيفو «حيقو مدك امهريغ نم ةلئاس
 ءارفص دمجتملا مدلا رفصألا ءاملا

 دحتا اذإ ءىقلا قرفتم عمجيو < بألا يطا ا مو و

 a AE 1150١9 3115 akai مونو «ها واس وأ «قازبلا ىلع بلغ مدو ( ةببس
 ةاواسملا نم ضام

 .ةاصحلاو ةدودلاك هريغو داتعملا ءاوسو «جراخلل اقيرط هنوكل ؛اليبس ريدلاو لبقلا يمس ل م

 جالتحا هنأل ؛ءوضولا ضقني ال لجرلا ركذو ةأرملا لبق نم جراخلا حيرلا يأ :لبقلا حير الإ [867:حالفلا يقارم]
 ا١ فعل نييث] يا ىلع افاق اهل نم ةيدس هنأ قسع وعر .حيرب سیلو
 ىلإ ةساجنلا زواجتب نيليبسلا ريغ يف ناليسلا نأ ملعا :ةلئاس .ضقني ال هنأ :هللد دمحم نع ةياور يفو :حصألا

 نقلا نم بلص اج كفل اوج رغ بتاج لإ نیلا لغاف ي لاس وخ صج اق اجلا قلو: ةريهظتا بلطي لغ
 [۸۷ :حالفلا يقارم] .ال مأ هتعاس نم ءاق ءاوس «ءيقلا عاونأ عيمج لمشف هقلطأ :خإ ءيقو [۸۷ :حالفلا يقارم]
 .مفلا ءلم هنوك طرشب ءايشألا هذه دحأب ءوضولا ضاقتنا يأ :مفلا الم اذإ

 نم حصألا وه مفلا ءلم ريسفت نم ركذ ام نعي :حصألا .ضعب ىلإ هضعب مامضنا :قابطنالا نم :قبطني ال
 وهو ببسلا داحتا ربتعملاف «مفلا الم عمج ول ثيحب اقرفتم ءاق نإ يأ :عمجيو .مالكلا عنمي ام هدح :ليقو هيف ريسافتلا

 ؛«فلتخم وهف سفنلا نوكس دعب ايناث ءاق نإو «دحتم وهف نايلغلا نم سفنلا وكس لبق ایا ءاق اذإ :هريسفت و «نايثغلا

 «حصألا وه دمحم لوقو : "حالفلا يقارم" يف لاقو .سلجملا داحتا هلي فسوي يبأ دنع ربتعملاو دمحم دنع وه اذهو

 ۸٩[ :حالفلا يقارم] .ناك امفيك عمجي :قاقدلا يلع وبأ لاقو

 نم جرح نإو «هريهطت بحي هنأل ؛هنم نال ام ىلإ لصو اذإ هؤوضو ضقتنا فنألا نم لزن اذإ مدلا نأ ملعا :مدو
 «هيواسم اذكف «هسفن ةوقب لئاس قاصبلا نأل ؛ءوضولا ضقتنا ايواست نإو «قيرلا نيبو هنيب ةبلغلا ربتعت مفلا سفن
 رفصأ ناك نإو ءضقتتا رمحأ ناك نإف ءنوللا ثيح نم كلذ ربتعيو «بلاغلا ةوقب لئاس هنأل ؛بولغملا فالخب
 عضي نأ يغبني «هنانسأ لوصأ نم هيف مدلا رثأ ىأرو ازبخن لكأ نم نأ :نيدلا ءالع مامإلا ركذو «ضقتني ال
 |ءري/ا :قئاقخلا نييبتا .الف الإو هؤوضو ضقتنا مدلا رت ؛أ هيف دجو نإف «عضوملا كلذ ىلع همك فرط وأ هعبصإ

 ةدعقملا لاوزل ؛هب ٌقحلم وهو ءاكروتم وأ .هؤوضو ضقتنيف اعجطضم نوكي نأ امإ :ولخي ال مئانلا نأ ملعا :مونو
 ل يارا يعلو ب ا 1 ا ىلا ا ب

 هلوقل ie E AES نإ هنإق ءادساس وأ کار وأ ًامئاق هيكل قي 8 هلا ا

 -ناك نإ حيحصلا يف كلذكف ةالصلا جراخ ناك نإو «"ادجاس وأ اعكار وأ امئاق مان نم ىلع ءوضو ال" :##



 ءوضولا ضقاون ۲ ةراهطلا باتك

 يف طقسي ملا نإو «ههابتنا لبق مئان ةدعقم عافتراو «ضرألا نم ةدعقملا هيف نكمتت مل

 وكر تاد ا 8 "ناظقي غلاب ةهقهقو عركساو «لونح ۾ .ءامغإو ,رهاظلا

 بهذملا س

 .لئاح الب بصتنم رک ذب جرف سمو ةالصلا نم اهي جورخلا دمعت ولو دوجسو

 ةشحاف ةرشابم هذهو

 اوفلتحاو ؛هؤوضو ضقتنا الإو «هيبنج نع هيدضع ايفاحي هيذخخف نع هنطب ًاعفار ناك نأب هدول وزع لوو

 وهو ليقث :ناعون ساعنلاو ءانيور امل ؛ضقتني هءوضو نأ حيحصلاف «مانف اقم يلصي ناك اذإ ضيرملا يف

 وهف هدنع ليق ام عمسي ناك نإ :امهنيب لصافلاو ءاهيف ثدحب سيل وهو فيفحو «عاجطضالا ةلاح يف ثدح

 [د ۲/۱ :قئاقحلا نييبتا لیا والا «فیفح

 درجمب هئوضو ضاقتنا مكح يأ :رهاظلا يف 4٠[ :حالفلا يقارم] .افقلا ىلع ءاقلتساو كروتو عاجطضاب :نكمتت م
 ضرم :نونجلاو «لقعلا رتسيو ىوقلا ليزي ضرم وهو :ءامغإو .بهذملا نم رهاظلا يف هابتنالا لبق هتدعقم عافترا

 نأ وهو «دحلا يف هدح وه :ليقف «فالح هيف ضقانلا ركسلا دحو ١[ :حالفلا يقارم] .ىوقلا ديزيو لقعلا ليزي

 :يناولحلا ةمئألا سمش نع ليق ام حيحصلاو ؛ديهشلا ردصلا رايتخا وهو «خياشملا ضعب دنع ةأرملا نم لجرلا فرعي ال

 [5 4/١ :قئاقحلا نييبت ىلع يبلشلا ةيشاح] .ءوضولا هب ضقتني ركس اذهف «كرحت هتيشم يف لحد هنأ

 هنا ريح نودا اسقاق ان فلسا وسال وأ هاا بيلي هارو فل اعرمسم تركي انا ةيقوقلا :ةهققهفو

 تلمشف ةهقهقلا قلطأ .اهنم دحاو يف هل ريثأت الو «هيف توص الام مسبتلاو ءءوضولا نود ةالصلل لطبم وهو

 .هؤوضو لطبت ال يبصلا ةهقهق نإف ؛يبصلا نع امي زرتحاف "غلابلا"ب اهديقو ءاوهس وأ ًادمع ناك اذإ ام

 نإف ؛ ةالصلا'بو «هتالص لطبت نكل «حصألا ىلع هءوضو ضقنت ال ةالصلا يف مئان ةهقهق نإف ؛"ناظقيلا"بو

 نع امي زرتحاف « دوجسو عوكر تاذ ةالصلا نوك"بو ءءوضولا ضقنت ال ةالصلا جراح مئان ريغ غلاب ةهقهق

 ل ضقنت ال امهيف ةهقهقلا نإف ؛ةوالتلا ةدجسو ةزانجلا ةالص

 تناك اذإ ام لمشتل لعفلاب دوجسو عوكر تاذ نكت مل ولو ةلاصألاب تناك اذإ ام "دوجسو عوكر تاذ"ب دارملاو

 نآ لبق عوضولا دعب: كدحلا هقرس نس وأ وهسلا 3 هقيق اذإ انك انكح تناك اذإ ام تلمعف ةالصلا قلطأو «ءامبإلاب

 اهدوجول ؛هؤوضو ضقتني «مالسلا الإ قبي ملو ءريخألا سولجلا دعب روكذم لصم هقهق اذإ يأ :خ2! دمعت ولو .نبي

 [37 :حالفلا يقارم] .هعنمي ال مالسلا بجاو كرتو ءاهضورف مامتل ةحيحص ةالصلا نكلو «ةالصلا ةميرحت يف

 نيلجرلا ةرشابمي امك ركذلاب ركاذلا سم وأ دلا بدلا نسم تزف ءيقافنا جرفلا ديق نأ ملعا :خلإ جرف سمو

 ةرارح عنب لئاخب ٌديقم وهو ءاقلظم لئاحلا ىفن :لئاخ الب اي تت نارا رام يق انك جرفلاب جرا سمر

 ناك زأ ةلبغا لقاح نكي ىلا ماوس «نيتلاحلا ف ضقتني ءوضولا نا ةرارخلا عع ال قيقر لئاخ هيلع ذرب القل اسلا

 .ةرارحلا عنمي ال اقيقر



 ءوضولا ضقني ال ام | ۳۳ ةراهطلا باتك

 اءرضولا ضقني ال امف] لضق

 ريغ نم محل طوقسو «هلح نع لسي مل مد روهظ :ءوضولا ضقنت ال ءايشأ ةرشع
 نذأو جز نع هد ود عو «هتشر :هل لاقي يذلا يدملا قرعلاك مد نايس

 ةيسرافلاب

 ليامتو ءاريثك ولو مغلب ءيقو «مفلا الع ال ءيقو «ةأرما سمو «ركذ سمو «فنأو
 اهريغ وأ تناك ةمرحم

 ىلع طقس ليزأ ول ءيش ىلإ اناني ولو نكمتم موو «هتدعقم لاوز لمتحا مئان

 .قفوملا هللاو ,ةنسلا ةهج + نع ا وا ا و نف مرو و اا

 لاستغالا بحوي ام [يف] لصف

 نع لصفنا اذإ ءدسجلا رهاظ ىلإ ينملا جورخ :ءايشأ ةعبس نم دحاوب لسغلا ضرتفي

 رهظت ةرثب يهو ءا هترثكل ؛ةفيرشلا ةنيدملا ىلإ ةبسن :ئيدملا قرعلاك .ليسي لاس نم "م "ب موزحب عراضم :لسي م

 هيف جرخت فورعم ضرم :هتشر [37 :يواطحطلا ةيشاح] .ائيشف اعيش ةدودلاك جرخي قرع نع رجفنت دلحلا حطس يف

 هقلطأ ءاضيأ ركذلا سم مكح يف جرفلاو ربدلا سم نإف «يقافتا ديق وهو :ركذ .لحرلا نم طويخلا لثم ناديدلا
 نطابب سملا ناك اذإ امو ءال وأ ىهتشم سوسمملا ناك اذإ امو «هسفن نم وأ ساملا ريغ نم ركذلا ناك اذإ ام لمشف

 ال رغب ا تا نإ هدي لسغ بحتسيو ال وأ ةو «د رعب وأ فكلا

 :نيتلأسملا يف يأ :امهيف .ةداسوو ةيراسو طئاحك :ءيش ىلإ .ءيشلا ىلع دامتعالا وهو :دانتسالا نم :ادنتسم ولو

 a4] :حالفلا يقارم] .حيحصلا  هؤوض و هب ضقتني ال ةالصلا سراج كلذك مان اذإو : لصم .اهلبق لاو هذه

 ةفصلا ىلع هنوكب مونلا ديق «هيذخف نع هنطب يفاجيو هيعبض يدبي نأ يهو [ةنونسملا اهتفص يأ] :ةنسلا ةهج
 .هؤوضو ضقتنا ةنونسملا دوجسلاو عوكرلا ةفص ىلع نكي مل اذإ هنإف ؛ةالصلا نم ةنونسملا

 وه مضلاو ءاضيأ هب لستغي يذلا ءاملل مساو «ماتلا دسحلا لسغ وهو «لاستغالا نم مسا مضلاب وه :لسغلا

 ةبانحج نم ندبلا لسغب هوصخو عةغللا 8 رهشأو حصفأ حتفلا ناك نإو ءمهرثكأ وأ ءاهقفلا هيلع حلطصا يذلا

 عام وشو ¿ و «ءايلا د دش - ۹5 :حالفلا يقارم] , كيرف كونسملا وأ «ساقن و صضيخحو

 7 ا il .الف الإو ءلسغلا تداعأ «رفصأ ناك نإ ةوهش نودب يم



 لسغلل ةبجوملا نياعملا 8 ةراهطلا باتك

 يليبس دحأ يف اهعوطقم نم اهردقو ةفشح يراوتو «عامج ريغ نم ةوهشب هرقم

 م دل هس سير e2 هوجو و «ةميمب وأ یا خط وب ينا لازنإو «يح يمدآ

 رو

 قفدو ةوهشب خيشلا لقي مل مل :تلق نإف :ةوهشب (حالفلا يقارم) .بئارتلاو بلصلا وهو :ئملا رقم «يأ :هرقم

 عي قفاد ءامو :هكس يواضيبلا لاق ءامل هتمزالمل قفدلا نع ةوهشلا ظارتشا نئيغأ :انلق ؟مهدنع روهشملا وه امك

 وأ ثبع وأ رظن وأ ركذ نم ينملا جورح ناك اذإ ام لمشف هقلطأ :عامج ريغ .عفد هيف بص وهو «قفد اذ

 ساس اک لايعمل ؛غولبل ةرم لوأ مالتحالاب لسغلا بحي ال :ليقو «حصألا يف غولبل ةرم لوأب ولو «مالتحا

 فالح ريغ نم لسغلا بجي «لزتأ مث لازنإ ريغ نم الوأ غولبلا ققحت اذإ امع زارتحالل "غولبل" :انلوقب دييقتلاو

 .5 رم لوأ تناك ولو

 اخو اعوطقا» كلا سر ناك نيو:«الذس كلا ناک اذإ يح يمدآ نم ربد وأ لبق يف ةفشح ثراوت اذإ يأ :يراوت

 وأ اهنم لقأ باغ اذإ هنإف ؛اهلك ةفشحلا بيغ اذإ ام ديقم وهو هقلطأ «هب ءوضولا ضقتني امهنم دحاو يف ةفشحلا ردق

 دارملاو «ناتخلا قوف ام :'سوماقلا' يف امك ةفشحلاو «"يناتسهقلا" يف امك لسغلا بجي مل «ع وطقملا نم اهردق نم لقأ

 نع هب زرتحا يهتشم ؛مئاهبلا ركذ نع هب زرتحا 'يمدآ" «عبصإلاو دلج نم عونصملا نع هب زرتحا ءركذ سأر انه امي

 .لسغلا قهارملا ةفشح يراوت اهيلع بحوي ةغلابلاو «تيملا ركذ نع هب زرتحا "يح" «عوطقلا ركذلاو يهتشي ال ركذ
 قلطأو (ةتيملاو مئاهبلاك هريغ نع زرتحا "يمدآ" :انلوقبف « ىج ىبايبس دحأ ف ةفشحلا يراوت ناك" اذإ يأ :يمدآ

 امئإو «ءوضولا ضقتني الو ءايشألا هذه ىف عامجلاب لسغلا بجي ال هنإف ؛هلثم عماجي يحب ديقم وهو اس :هلوق

 ىهتشت ةريغص "هلغم عاج ( چ" e يف لخدو 2 ضقاونلا' و ناتسهقلا ىف امك «هرگذ .لسغ هفرلي

 .حيحصلا يف عماجي رع تنارامبض األ ؛اهضفي مو

 يواطحطلا ةيشاح] .ءوضولا ضقني الو لسغلا بجوي ال امهئطو درحب نأل ؛لازنإلا طرش :خلإ ينملا لازنإ
 «مونلا نم هابتنالا دعب قيقر ءام دوجو لسغلا تابجوم نم يأ :خلإ ءام دوجو [43 :حالفلا يقارمو

 ق فلش 3 هيقذو و وأ يذم اهب هنأ نقيتي نأ امإ هنأل كم 5 امك و _ اننا مونلا ةلأسم لصاحو

3 

 انيق الكر ل وأ امالعسا رکا م ةنأ لربع ر ااو ياس اجب داس

 وأ يذم 5 ا وأ ؛يدو وأ "ا هنأ لش وأ يدم وأ يسم ةا كا وأ ؛مالتحالا وك كتو يذم هنأ نيت 3

 وأ عذب 0 مالتحالا رک لت اقلطم يدو هنأ نقيت اذإ اميف اقافتا لسغلا بجي الو «لكلا ف مالتحالا رک دو یدو

 اميف فسوي يبأ دنع ال امهدنع لسغلا بخيو ءركذتي م و يذم هنأ نقيت وأ ءركذتي ملو يدو وأ يذم هنأ كلش

 ؛نظلا ةبلغ انه نقيتلاب دارملاو ؛ءامهيف امالتحا رک دق لو «يد ۾ اوأ قيم هنأ فاش وأ «ىذم وأ ف م نأ فاش ادا

 |۹ :ي ءاطحطلا ةينئلاخ]| .مونل هنلا عنم ةردعتم نيقيلا ةقيقح ا



 اهنم لستغي ال ام ۳٥ ةراهطلا باتك

 هتقافإ دعب اينم هنلظ للب دوجوو «مونلا لبق ارشتنم ۳ نكي مل اذإ مونلا دعب قيقر

 يف مالسإلا لبق ةروكذلا ءايشأل تلصح ولو «سافنو ءضيحبو ءءامغإو ركس نم

 .ةيافك تيملا ليسغت ضرتفيو .حصألا
 ةياورلا رهاظ وهو

 مونلا نيب لصفي ملو هيلع لاحيف «يذملل ببس راشتنالا نأل ؛ركذلاراشتنا مدع طرش :خلإ هركذ نكي مل
 مان اذإ لسغلا بوحو مدع لحم نأ" نم س ةروكذملا ةقرفتلا :جاح ريمأ نبا لاقو «هريخك هريغو اعجطضم

 ةرهاظ ريغ ةقرفت "هل وأ وتلا لبق ارس كذا ناك اوس «لسقلا تسيل اساس مان اذإ اأ ءادغاق وأ امفآق

 [15 :حالفلا يقارمو يواطحطلا ةيشاحإ .قارتفا امهنيب رهظي ال ذإ ؛قالطإلا ىلع لكلاف «هجولا
 نظو اللب هبوث وأ هندب ىلع دجوف «هئامغإ نم هيلع ىمغملا وأ 5 نم ناركسلا قافأ اذإ يأ :للب دوجوو
 .هيلع لسغ ال هنإف ا ناك ولامع هب زرتحي :اينه هنظ (ىلع زازعإ دمحم) .لسغلا هيلع ضرتفي م هنأ

 طورش مّدقت امك انه دودعملا نأل ؛سافتو ضيح ع اظقناب لسغلا ن ضرتفي يأ :ضيحبو ٠٠١[ :يواطحطلا ةيشاح]

 ٠٠١[ :يواطحطلا ةيشاح] .جورخلا ال عاطقنالا وه طرشلاو ءاليهست اليهست امهيلإ بوجولا فيضأ امنإو «بابسأ ال
 راصف «عئارشلاب اطاتغا سي فأل تج ۷ اور ق اتار هيف این ملسأ اذإ رفاكلا نأ ملعا :مالسإلا لبق

 اهدنع وهو ةالصلا ةدارإب لسغلا بوجو نأل ؛هيلع بجي :ةياور يقو «تملسأ مث ترهطو تضاح اذإ ةرفاكلاك
 امك لسغلا بجيف ءاهئاشنإك هدعب اهماودف «همالسإ دعب ةمادتسم ةبانحلا ةفص نأل اذهو ءءوضولاك راصف ؛بطاخن

 كب نإو# :ىلاعت هلوق نأل ؛لسغلا ضرفيف :لوقي نأ يغبني : يبلشلا ةمالعلا لاقو ]74/1١[ ."قئاقحلا نييبت" يف

 نأل ؛بجي ال" :لاق نم لوقو :عيدبلا ةمئألا رخف انذاتسأ لاق اًضيأ هيفو «ةلاحم ال هل لماش "(5 :ةدئاملا) هباَوُرّهطاف
 ةبانحلا ةفص نألو لسم اقدارإ نامزو «ةالصلا ةدارإ لسغلا ببس نإف ؛ديدس ريغ عئارشلاب نوبطاخي ال رافكلا

 ةمادتسا رذعتل اهيلع لسغ ال تملسأ مث ةرفاكلا مد عطقنا ول بح ءاشنإلا مكح ا ىطعيف «مالسإلا دعب ةمادتسم

 ۷٤/١[ :قئاقحلا نيبت ىلع يبلشلا] .لسغلا اهيلع بجو ترهط مث ءاضئاح تملسأ ول اذلف ؛عاطقنالا
 .هتراهط ليصحتل ال فلكملا نع بوحولا طاقسال طرش اأ رهاظلا ؟ةينلا لسغلا اذهل طرتشي لهو س

 يغبلاك هلسغ طقسي اب فوصوم ريغ املسم ناك اذإ امب ديقم وهو هقلطأ :تيملا ٠٠١] :يواطحطلا ةيشاح]
 .ىلوأ لوألاو «هبايث يف لسغي :ليقو «ممیتی :لیق ىثنخلا نإف ؛لكشم ىشحخ نكي مل اذإ امو «ةداهشلاو

 - ءاهديدشتو «ىلوألاك حصفأ وهو ءايلا فيفخت عم اهرسكو «ةمجعملا لاذلا نوكسو ميملا حتفب وهو :يذم



 لسغلا ضئارف | م ۰ ةراهطلا باتك

 ةقرخب جاليإو «حيحصلا يف اهدعب مد ةيؤر ريغ نم ةدالوو «للب الب مالتحاو «ْيدوو
 ةمي ءطوو «نيليبسلا دحأ يف هوحنو عبصإ لاحدإو «ةنقحو «ةذللا دوجو نم ةعنام

 .لازنإ ريغ نم اقراكب لزت مل ركب ةباصإو «لازنإ ريغ نم ةتيم وأ

 |لسغلا نايب يفإ لصف
 لخادو «ةرم ندبلاو «فنألاو «مفلا لسغ :ائيش رشع دحأ لاستغالا يف ضرتفي

 ةيعوتسم او يداهتجا ضرف وهو

 رعش نم روفضملا لخادو .مضنم ريغ بقت و هرس و ءاهخسف 2 رسع د هنالك

 اهحتف هشت وصوم

 وهو «هحورځج سجي ال ابرو ءروتف هبقعي الو ؛قفد الو ةوهشب ال «ةوهش دنع جرخي ٌقيقر ضيبأ ءام وهو" =
 ٠٠١[ :حالفلا يقارم] .ةمجعملا لاذلاو فاقلا حتفب "يذق" ءاسنلا بناج يف ىمسيو «لاجّرلا نم ءاسنلا يف بلغأ

 .هقبسي دقو «لوبلا بقعي «هل ةحئار ال نيخ ردك ضيبأ ءام وهو ءءايلا فيفخت و ةلمهملا لادلا ناكسإب :يدوو

 (حالفلا يقارم) ."ةياورلا رهاظ" يف لجرلاك هيف ةأرملاو :مالتحاو ٠١١][ :حالفلا يقارم]
 رهاظ مد ليلق نع اهولخ مدعل ؛اطايتحا لسغلا اهيلع :مامإلا لاقو «سافنلا مدعل ؛امهوق وهو :حيحصلا يف
 .ةذللا دوح و نم عنمت ةق رخ 7 دعب رك ذ لاخدإ يأ :ج دايإو ١ ۰ :حالفلا يقارم | .مدقت امك

 ٠١١[ :يواطحطلا ةيشاح] .نامزالتم امهلعلو «ةرارحلا دوجو مدقت اميف دازو ءانه ةذللا ىلع رصتقا :ةذللا دوجو
 عامج لاستغالا ضرتفي ال امم يأ :ةباصإو ٠١١[ :حالفلا يقارم].دلح وحن نم عونصم ركذ هبشك :هوحنو

 ام ءاملا مومع وهو «دحاول عجرت اهلكو :رشع دحأ .عماجملا لزني الو اقراكب لوزت ال ثيحب ةركاب ةأرما
 ْ | ٠١١[ :حالفلا يقارم] .ميلعتلل تدع نكلو «جرح الب دسحلا نم نكمأ

 .اصم ال مفلا لسغ ماقم موقي ابع ءاملا برشو ءدمتعملا ىلع هيف ةنس اهفإف ؛امهيف ةغلابم نودب يأ :لإ مفلا لسغ

 هنأل ؛لحادلا ال ءاهمفك هنأل ؛جراخلا جرفلا هنمو [صاخ ىلع ماع فطع] :ندبلاو ٠١١[ :يواطحطلا ةيشاح]

 ؛امهيف فالخلا ع وقول امهدرفأ امنإ :انلق «ندبلا ركذ ىفكي لب مفلاو فنألا ركذ ام ىلإ ةجاح ال :تلق نإف قلحلاك

 ٠١١[ :حالفلا يقارم] .امهدحاح رفكي ال امهنألو ءاهجب ىعفاشلاو كلام :نيمامإلا دنع ناتنس امهنأل

 هلسغب فلكي ال يهف رسعت نإ هنإف ؛رسعلا مدع طرش :لإ رسع ال .ةفشحلل ةرتاسلا ةدلحلا يه :ةفلقلا

 ءاوس يأ :اقلطم .ضعب يف هضعب لاخدإو رعشلا لتف :رفضلا :روفضملا ٠١[ :حالفلا يقارم] .مضنا بقثك
 *١١[ :حالفلا يقارم] .ال وأ هلوصأ يف ءاملا ىرس



 لسغلا ننس F4 ةراهطلا باتك

 «براشلا ةرشبو «ةيحللا ةرشبو «هلوصأ يف ءاملا ئرس نإ ةأرملا رعش نم روفضملا ال

 ايو ع لا لصق

 يتاح نكي مل نإو

 تل «ةالصلل هئوضوك أضوتي مث «هجرف لسغو «اهدارفناپ تناك ول ةساحن لسغو

 املا هيف عمتجي لحم يف فقي ناك نإ نيلحّرلا لسغ رخؤي هنكلو «سأرلا حسميو «لسخلا

 ثكفاو ةيكحس» ف اع وأ يرام عاملا ف يل سمغنا ولو ءاثالث هندب ىلع ءاملا ضيفي مث
 رشعلا يف رشعلاك

 رسيألا م ,نميألا هبكنم اهدعب لسغيو فيلا رب لآ بسس قار «ةنسلا لمكأ دقف
 رک کلا ىل لوألا

 هنأ ملعاو :نيديلا لسغو ٠١۳١[ :حالفلا يقارم] .خلإ ةأرملا رعش نم روفضملا ضقن ضرتفي ال يأ :روفضملا ال
 ىلإ تفضأ اذإ كنإ :هطباضو ءاهحتفب بوثلا لسغو تيملا لسغو «نيغلا مضب ةبانحلا لسغو هعمجلا لسغ :لاقي

 اهلسغي هندب ىلع ةساجنلا تناك ول يأ :خلإ اهدارفناب تناك ول .تممض هريغ ىلإ تفضأ اذإو «تحتف لوسغملا

 نم خيشلا اهّدع ملف «هريغ وأ هندب ىلع تناك ءاوس ضرف ةساجنلا نم عناملا ردقلا ةلازإ قلطم نإ :تلق نإف ءاهدارفناب

 .ءاملا ةفاضإب دادزت الغل ؛ةنسلا وه لاستغالاو ءوضولا لبق اهتلازإ نأ دارملا :تلق ؟لاستغالا ننس

 ةدئاف ال هنأل ؛حسمي ال هنأ :ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو «ةياورلا رهاظ وهو «هسأر حسمب هنأ ىلإ ةراشإ هيف :هئوضوك

 فالتحا هيف :خلإ رخؤي هنكلو [١؟/١ :ةرينلا ةرهوجلا] .هحسمي هنأ حيحصلاو «حسملا مدقت ةلاسإلا نأل ؛هيف

 هجرخأ امك نيلجرلا ريخأت ركذت ملف ك هلسغ ةفص اهتياور يف تقلطأ امد ةشئاع نأل ؛رخؤي ال :ليقف «خئاشمل

 جضألاوا ضا" يف لاق هريخأتلا ىلع اضيفت ةه فإنا ةا ةثوسيم. كيذا انتر هنأ ىلع .مهرتكأو تاخيقلا

 ١٠١[ 4 :يواطحطلا ةيشاح] تليق ساعي «ليصفتلا

 ىلع مث .ءانؤلت رسيألا رش ءال نيالا هيم ىلعءالا ضيفي :يياولحلا لاقف افلا ةيفيك او ضيفب 7

 سالات 355 :ليقو عرسي لاب 5 «سأرلاب 5 ءامالث نمبألاب أذنت اهضعب قو اکا ةدسجحجب la لغو ةسأر

 .قشدتساو ضمضمت امدعب يأ لستغملا يأ :سمغنا ولو 7/١+[ :قئاقحلا نييبت ىلع يلشلا]
 انآ رک تا الا ى ءيا ردق رظملا ق عم رآ «لييعلاو ةيضرلا ردق اممم كك مآ کمر

 :هنف ةتحلا لامك



 هتاهوركمو لسغلا بادآ ۳۸ ا ةراهطلا باتك

 ايلاوتم لسغي يأ

 [هتاهوركمو لاستغالا بادآ يقإ لصف
 عم ابلاغ نوكي هنأل ؛ةلبقلا لبقتسي ال هنأ الإ ءوضولا بادآ يه لاستغالا بادآو

 و هت کر قررا فک

 [لاسنغالا اهلل نسيب لا ءايشألا] لصف

 ااو ارو ‹«نيديعلا ةالصو ,ةعمجلا ةالص :ءايشأ ةعبرأل لاستغالا نسي

 .a ءارهاط ملسأ نمل :ًافيش رشع ةقس يت لاصقغالا بدنيو

 ٠5 ٠١[ :يواطحطلا ةيشاح] .اهلسغ عم ءاضعألا ىلع ديلا رارمإ وهو كلدلا نم :كلديو

 لاستغالا اذه نأ ملعا :ةعمجلا ةالص اة :حالفلا يقارم] .هب لأي لف ار وقتسف ناك نإف :ةروعلا فشك عم

 اقوا ةت غاوي ءانألا كم ع مانألا ديس هلاق ام ىلع مايألا رئاسا ىلع هتليضفل اراهظإ ؛نسحلا دنع مويلل

 ءاب ضتخت ةراهطلا نألو «تقولا نم لضفأ امنأل ؛باتكلا رهاظ ريشي هيلإو «حصألا وهو ةالصلل وه :فسوي وبأ

 ةعمجلا موي لستغا نم لضف هل نوكي ال ةعمجلا ىلصو أضوتو ثدحأ مث ةعمجلا موي لستغا نميف رهظت فالخلا ةرمثو

 لهأك ةعمجلا هيلع بحت ال نمم ناك وأ «بورغلا لبق ةالضلا دعب لستغا وأ «هلضف هل نوكي هدنعو «فسوي يبأ دنع

 171/١[ :قتاقحلا نييبت] .نسحلل فالح هدنع مهقح يف لاستغالا نسي ال هنإف .دبعلاو ةأرملاو رفاسملاو ةيربلا

 ل ؛ةيفلن عم اع "يك" ق كفو نسخا لإ ريق هرو هيما لاق وبلا للا :"يراطتجالا" قو

 .اعامجإ ربتعم. سيلف ةالصلا دعب لسغلا امأو

 هلقن «نسحلا دنع مويللو «ةعمحلا يق امك فسوي بأ لوق يق ةالصلل ةنس لسغلا اذه :نيديعلا ةالص

 دریغ تع ازارتخا جاحلل لاستغالا ةينس طرش :جاحللو ٠١1٠[ :حالفلا يقارمو يواطحطلا ةيشاح] ."يناتسهقلا'

 هنإف ؛رهاط ريغ ملسأ نمع هب زرتحا [سافنو ضيحو ةبانج نع] :ارهاط .فوقولا نامز لصفل لاوزلا دعب هنوكو

 ٠١۸) :يواطحطلا ةيشاح| .دمتعملا ىلع لسغلا هيلع ضرتفي



 لسغلا هل نسي اه 5-1 ةراهطلا باتك

 ,ةءارب ةليل فو «تيم لسغو «ةماجح- دنع و «نونج نم قافأ نو ,نسلاب غلب نملو

 «رحنلا 0 ةادع ةفلد زم. فوقوللو ا يبلا ةنيلم لوحدلو ءاهار ادا ردقلا ةليلو
 هرجف ع ولط اهتقو , يف درو ام ع ابتا

 «ةملظ ۾ «عزفو «ءاقستساو «فوسك ةالصلو «ةرايزلا فاوطلو قكم لوخد دنعو
 ثيغلا لازتتسا بلطي

 .هديدش حيرو

 لابحإلاو مالتحالاب يببصلا غولب نع هب زرتحاو «ةيراحلاو مالغلا يق هب ىفملا ىلع ةنس ةرشع سمح وهو :نسلاب
 ةيشاحو حالفلا يقارم] .اهيف لسغلا نم دبال هنإف ؛لبحلاو ضيحلاو مالتحالاب ةيبصلا غولب نعو «لازنإلاو

 ١١8[ :يواطحطلا ةيشاح] .ةقافإلا ةمعن ىلع ركشلل هتينس لعل :خلإ قافأ و [ ٠١۸ :يواطحطلا

 ام ةيفوتل ؛رانلا نم ةءارب نمؤم لكل بتكي ىلاعت هللا نأل كلذب تيم ؛نابعش نم فصنلا ةليل يهو :ةءارب ةليل

 ٠١۸[ :يواطحطلا ةيشاحو حالفلا يقارم] .اهنارفغب بونذلا نم ةءاربلا نم اهيف املو «قوقحلا نم هيلع



 مميتلا باب ٤٠ ةراهطلا باتك

 مميتلا باب

 [هتحص طورشأ]
 اهتقوو .لغغفلا ىلع بلقلا دعب و «ةينلا :لوألا :ةينامث طورشب حصي

 ةينلا امزح لعفلا داجيإ يأ رش

 ,زييمتلاو ,مالسإلا :ةنالث ةينلا ةحص طورشو هب مميتي ام ىلع هدب برص دنع

 ةين امإ :ءايشأ ةثالث دحأ هب ةالصلل مميتلا ةين ةحصل طرتشيو «هيوني امم. ملعلاو

 داع E Ê EE ماهو EE AS 208 O E ......ةالصلا ةحابتسا وأ ءةراهطلا

 كاذو باتكلاب اذه توبثل ؛ةيئام ةراهط ناك نإو فخلا حسم ىلع همدقو :فلح هنأل ؛ءاملا ةراهط دعب هركذ :باب

 ىلإ دصقلا :ةغل جحلاو ءاقلطم دصقلا :ةغل وه :مميتلا ١١١[ :يواطحطلا ةيشاح] .باتكلاب ايات ذي كلثو:قنسلاب

 ]۱۱ :حالفلا يقارم] .ةينلا هنأل ؛هل طرش دصقلاو «رهطم ديعص نع نيديلاو هجولا حسم :اعرشو «مظعم

 ىفتكا ثيح ةلالا ثيح نم هيف ةصحرلاو ءان ةصخخر ع رش اعإو «ةمألا هذه ريغل اعورشم نكي مل مميتلا نأ ملعا مث

 ١١5/١[ :قئاقحلا نييبت ىلع يبلشلا ةيشاح] .ءوضولا ءاضعأ رطشب ىفتكا ثيح هلع فو «ثولم وه يذلا ديعصلاب

 (يلع زازعإ دمحم) .املسم مميتلل يوانلا نوك يأ :مالسإلا .اهمباصأ بارتب هئاضعأ حسم دنع وأ :هدي برض

 ىون اذإ ام لمشف اهقلطأ :ةراهطلا (ىلع زارعإ دمحم) .هب ملكتي ام مهفل ازيمم يبصلا نوك يأ :زييمتلاو

 رغصألا ثدحلا نم ةراهطلا بنجلا مميتملا ىون وأ ؛لسغلا ىون وأ رغصألا ثدحلا نم ةراهطلا ثدحملا مميتملا

 ءوضولا هب ديري بنجلا مميت ول ىح «ةبانجلاو ثدحلا نيب زييمتلا بجي الو :يعليزلا لاق «ةبانحلا نم ةراهطلا وأ

 ‹ضرفلا ةالصك ةينلاب زيمتيف «ةدحاو ةفص ىلع عقي امل مميتلا نأل ؛زييمتلا نم:كدبال هنأ :صاصضنخلا ركذو ءناح

 طورشلا نال اش اس هب يدؤي نا هل زاج ةراهط عقو اذإف «ةراهط عقيل ةينلا ىلإ ةحاحلا نأ ؛ حيحصب سیلو

 ىدأتت ال ثيح ةالصلا فالخع ؛رهظلا هب يدؤي نأ هل زوجي رصعلل مميت ول هنأ ىرت الأ «ريغ ال اهدوجو ىعاري

 ١[ 14 :قئاقحلا نييبت] .نييعتلاب الإ
 ناتدئاز ءاتلاو نيسلاف «ةحابم ةالصلا ةروريص وأ «ةحابم ةالصلا نوكت نأ مميتلاب ىون يأ :ةحابتسا وأ

 «ةسم وأ ؛«فحصملا نم ولو ةءارقلل وأ دلا لوخدل مميت ول هنأب اوح رص و «بلطلل حصي الو «ةروريصلل وا

 مميتلا كلذب ةالصلا زوجت ال مالسإلا وأ ءهدر وأ مالسلا وأ :ةماقإلا وأ ء«ناذألا وأ «تيملا نفد وأ ءروبقلا ةرايز وأ

 ]14/۱ :ريدقلا حتف] .يخلبلا ديعس نب ركب وبأ وهو «ذش نم الإ «خئاشملا ةماع دنع



 مميتلا ةحص طورش ٤١ ةراهطلا باتك

 طقف مميتلا ىون اذإ هب ىلصي الف «ةراهط نودب حصت ال ةدوصقم ةدابع ةين وأ
 وصوم

 Hemin واو هوا وأ هل وكف هاو وأ ماسالا قاف هلأ uid Fis دك عمم م م همم س قرف لا هلو

 ىلاعت هللا ىلإ ًابرقت ءادتبا تعرش دق نوكتف «ةيعبتلا قيرطب رحآ ءيش نمض يف بحت ال يلا يهو :خإ ةدوصقم ةدابع
 حصت الو ًءادتبا هب برقتي الو ةدابع سيل ةقيقحلا يف وهو «ةوالتلل عبتلا قيرطب هل بجو هنإف سملا فالخب ءةالصلاك

 يأ «هتاذ دح يف ةالصلل ءزج وأ ةالص الإ نوكي ال يونملا نأ رهظف بنجلا وحنل نآرقلا ةءارقك ةراهط نودب لحت الو

 مميتلا تيون :هلوقك «دوجسلاك رخآ ببسل ءزج ريغ ققحتي ناك نإو «ةلمجلا يف ءزج هنأ دارملاو «هتاذ ىلإ رظنلاب
 اهضيح عاطقنا دعب نآرقلا ةءارقل هتون وأ ءبنج وهو «نآرقلا ةءارقل وأ «ةوالتلا ةدجس وأ «ةزانجلا ةالصل وأ ءةالصلل

 ١١[ :حالفلا يقارمو يواطحطلا ةيشاح] .ةدابع وهو «ةراهطلا نم هل دبال امهنم الك نأل ؛اهسافن وأ
 يأ «طقف مميتلا ىون اذإ ةالصلا ةحص مدع امأ «ةثالثلا ءايشألا هذه دحأ طارتشا ىلع عيرفت :هب ىلصي الف

 وهو نآرقلا ةءارقل مميت اذإ امأو «ةروكذملا ةثالثلا رومألا نادقفل ؛رهاظف «مدقت امن ءيش ةظحالم ريغ نم ادرحب

 .بنجللا ريغل ةراهط نودب حصت اهنكل ةدوصقم ةدابع ىون نإو هنألف اح نكي و رغصأ اد تدع

 يف امأ ؛هتالص هب زوجت ال ريغلا ميلعت وأ دجسملا لوخد وأ فحصملا سمل بنجلا مميت اذإ هنأ رهظ انهه نمو

 نإو دجسملا لوخد نألف ؛ةيناثلا يف امأو «ةدوصقم ةدابع هنوك وهو «هيف لوألا طرشلا دقفلف ىلوألا ةروصلا
 ةدابع ناك نإو ريغلا ميلعت نأل ؛ةثلاثلا يف امأو ءةدابعب سيل هنأ الإ ربكألا ثدحلا نم ةراهط نودب لحي ال ناك

 .ةراهط نودب لحي ال وأ حصي ال هنوك وهو «ثلاثلا طرشلا هيف دقف هنكل ةدوصقم

 :هلوق يف ديربلاو خسرفلاو ليملا مهضعب طبض :اليم .مدقت امم ءيش ةظحالم ريغ نم ادرج يأ :طقف

 اوعض لايمأ ثالثف خسرفلو عبرأ خسارفلا نم ديربلا نإ
 اوعبتتف عرذأ عبرأ عابلاو لق تاعابلا نم يأ فلأ ليملاو

 عبصإلا مث نورشعلا اهدعب نم عبرأ عباصألا نم عارذلا مث

 عضوت ىرخألا نطب ىلإ اهنم ةرعش رهظف تاريعش تس
 عجرم اذ نع سيل لغب ليذ نم طقف تارعش تس ةريعشلا مث

 ١١15[ :حالفلا يقارم]

 حرش" يفو «بهذملا نم حيحصلا ىلع اذهو ءرصملا يف روهط ءام نع هدعب ناك ولو يأ :رصملا يف ولو
 لوألا قحلاو «دربلا نم بنجللو ديع وأ ةزانج ةالص توف فوخل الإ رصملا يف مميتلا زوجي ال هنأ "يواحطلا
 ١١5[ :يواطحطلا ةيشاح] .ايقيقح افالخ سيلف ءراصمألا ةداع ىلع ٌءانب عنملاو



 مميتلا ةحص طورش 4 ةراهطلا باتك

 ءاضغألا ضعب فلت ا 0| او

 es SEs iE a ia س کم ارو م کا یس

 ن٣ ءيشا هرضپ ال نم :ثلاثلاو «هلامعتسال كرحتلا وأ ءءاملا هرضي نم :عاونأ ةعبرأ ضيرملا نأ ملعا

 اعامجإ مميتلا هل زاج دجي مل نإف ءال وأ هكضوي نم دج امإ ولخي ال هلاحف «هسفنب لعفلا ىلع ردقي ال نك ا شالا

 ناک نإ ال وأ هريجأو هدلوو هدبعك هتعاط لهأ نم نوكي نأ امإف دجو نإو «بهذملا رهاظ ىلع رصملا يف ولو
 هتعاط لهأ نم نكي مل نإو «هنع ةياورلا فالتحا ىلع ًءانب مامإلا لوق ىلع خئاشملا هيف فلتحا هتعاط لهأ نم

 :اقلطع هاليخ بتلا هل راح: لالي رغب هبعي مو

 ردقي ال نم :عبارلاو «مهرد عبر ىلع داز ام وهو اريثك رحألا ناك اذإ الإ ءاهلك لوصفلا يف زوجي ال :الاقو

 ىلع ردقي قخ مامإلا لوق سايق ىلغ ىلضي آل :مهضعب لاق «هريغب الو هسفنب آل ةممينلا ىلع الو ءوضولا ىلع
 ١١[ 5 :يواطحطلا ةيشاحإ .برطضم دمحم لوقو «ديعيو ایش يلصي :فسوي وبأ لاقو ءامهدحأ

 هنأ حيحصلاو «خياشملا ضعب لوق وهو ابن نوكي نأ طرتشي مل ثيح اضيأ ثدحملل زوجي هنأ ىلإ ريشي :دربو

 ىلإ جرح نإ ودع هلتقي نأ ؤضوتلا ديري نم فاح اذإ يأ :فوخو ١١5/١[ :قئاقحلا نييبت] .مميتلا هل زوجي ال

 هسفن ىلع هفاح اذإ امو «هريغ وأ ايمدآ ودعلا ناك اذإ ام لمشف هقلطأ :ودع (ىلع زازعإ دمحم) .ؤضوتلل ريدغلا

 نم ىلع الو مهيلع ةذاعإ الو «سبحلا سلفملا نويدملا فاخ وأ ءاملا دنع اقساف تفاح اذإ امو «هتنامأ وأ هلام وأ

 [13 5 هعقافلا يفرم شعلا قا نسج
 اذإ ام لمشف هقلطأ [.مميتلا هل زاج شطعلا هكلهي نأ ؤضوتلا يق هفرص نإ ءام هدنع نم فاح نإ يأ] :شطع

 نكمأ ولو «ءانإلا مدعل ةلاسغلا ظفح رذعتو ابلك ولو هتباد وأ ءةلفاقلا يف هقيفر وأ هسفن ىلع الآم وأ الاح فاح

 رخآ دنع ناک و شطع اذإ ناسنإلا نأ ملعاو .هتباد ىلع فوخلا لحجأل ما زوجي ال ءانإلا ف ةلاسغلا ظفح

 هجم ةلخأ ةعقدي 5 لاف ءرطضخلل هعفد بجو الا و ءدب ىلوأ وهف ةشطعل هيلا اخ عاملا عام ناك ناف عام

 رطضملا نمضي نأ ىغبتيو ءانومضم ناك رغخآلا لنق نإو رده ةمدقاءاملا بحاض لتقف تإف :هلئاقي نأ هلو ءارهق

 :١١١[ يواطحطلا ةيشاح] .ءاملا ةميق

 نأ بابلا اذه يف لصألاو «فلح الب توفت اهنأل ؛ةزانحلا ةالص توف فون مميتلا زوجي يأ :خإ توف فاوخ

 رهظلا هفلخف ةعمجلاك وأ ءاضقلا وهو هفلخ ىلإ توفت اف «ةيتقولاك هتوف فوح دنع هل مميتي ال فلخ ىلإ توفي ام

 يبل نع نسحلا ةياور ق يلولل مميتلا زوجي ال :ليق :ةزانج ةالص .ةزانخلا ةالصو نيديعلاك هل مميتي هل فلح ال امو

 انآ يلولل زوجي ةياورلا رهاظ يفو «حيحصلا وه :' ةيادملا بحاص لاق «ةداعإلا قحا هل اول ولو يرظقني هال ؛ةفيدح

 ١١١/١[ :قئاقحلا نييبت] .حيحصلا وه :ةمئألا سمس لاق «مميتلا هل زاج «هورظتني مل ولو «ةوركم اهيف راظتنالا نأل



 مميتلا ةحص طورش 4۳ ةراهطلا باتك

 نوكي نأ :ثلاثلا .تقولاو ةعمجلا توف فوح رذعلا نم ىببلو تاب ولو. ديع وأ
 يمرض بطحلا ال ؛لمرلاو رجحلاو بارتلاك e دعب نيف رالف مميتلا

 ا قح اهرثكأب وأ ديلا عيمجب حسمب نأ : يدا .حسملاب لحما باعيتسا :عبارلا

 سأرلا حسم فالخب «بعوتسا ني رق ولو زوجي ال نيعبصأب حسم

 .مميتي ال مامإلا عم اهضعب كردي أضوت ول ثيحب ناك نإف ءاهمامتب ديع ةالص توف فوخل مميتلا زوجي يأ :ديع

 يف مامإلا عم عرشي نأ :هتروصو «مميتلا هل زاج ءانب يبي ناك ولو يأ :ءانب ولو ١١١] :يواطحطلا ةيشاح]
 ءوضولا ةراهطب عرش نإ :الاقو «ةفينح يبأ دنع ءانبلل مميتلا هل زاج مامإلا وأ يدتقملا ثدحي مث ,ديعلا ةالص

 اذإ يأ :لإ رذعلا نم سيلو ١35/١[ :قئاقحلا نييبت] .هب ءانبلا هل زاح مميتلاب عرش نإو «مميتلا هل زوجي ال

 هل زوجي ال ةراهطلاب لغتشي نأ ىلإ تاقوألا رئاس يف تقولا جورخ فاح وأ ءامل أضوتي نأ ىلإ ةعمجلا توف فاح

 ١7/١[ :قئاقحلا نييبت] .تاوف الك لدب ىلإ تاوفلاو ءلدب لإ توفت اهنأل ؛اضوتي لب مميتلا

 ١١8[ :حالفلا يقارم] .اهرثأ باهذب تلاز ولو «ةساحجب هسمت مل يذلا وهو «بّيط يأ :رهاطب

 نم سيل ادامر ريصيو رانلاب قرتحم ءىش لك نأ :هريغو ضرألا سنج نوي: لصافلا نأ ملغا :ضرألا سيج نم

 (فرصتب يعليز) .اهسنج نم سيل ضرألا هلكأت ءيش لكو «رانلاب بوذيو عبطني ءيش لك اذك و «ضرألا سنح

 اهيلإ رظنو ةرد قلخ ىلاعت هللا نأ يهو «ةفيطل انههو «خلإ بطحلا وحنل مميتلا حصي ال يأ :خلإ بطحلا ال
 :الضأ ءاللا قاكف ارات لاضفأ ه طلق تازه رانسق هس لطلتو ابار رافق هم فاك مث عام تراست

 تابنلاو «هماقم ميقأو عبتلا ىلإ لقتنا لصألاب ةراهطلا رذعت اذإف «ةاروتلا نع لوقنم وهو «نورسفملا هركذ

 وه امنإو ءكلذك بارتلل الو «هماقم موقي ىح هدحو ءاملل عبتب سيل ههبشو ديدحلاك يندعملاو «هوحو رجشلاك

 (ةيانعلا) .هماقم موقت ىح اهنم ءيشب صاصتحا هل سيلف «ةعبرألا رصانعلا نم بكرم
 كرحي نح ةياورلا رهاظ يف طرش باعيتسالا نأ ملعا [نيقفرملا ىلإ ناديلاو هجولا وهو] :خلإ لحما باعيتسا
 ؛حيحصلا ىلع رعشلاو هجولا ةرشب عيمج حسميو عباصألا للخيو ءامفاعزني وأ ءاهراوس ةأرملاو «همتاخ لجرلا
 ١١١[ :حالفلا يقارم] .نيديلاو هحولا رثكأ حسم يفكي :ليقو «هلصأب هل اقاحلإ نذألاو راذعلا نيب امو

 .اهرثكأب وأ ديلا عيمجب حسملا نوك دقفل :زوجي ال .هريغ ديك اهماقم موقي اع وأ :اهرثكأب وأ

 روكذملا طرشلا دقفل ؛نيديلاو هجولا بعوتسا ىح نيعبصإب حسملا ررك ولو مميتلا زوجي ال يأ :خ! ررك ولو

 حسم ول هنإف «مميتلل فلاخم سأرلا حسم مكح يأ :سأرلا حسم فالخب .اهرثكأب وأ ديلا عيمجب حسملا نوك نم

 .مميتلا كلذك الو «هحسم زاج نيعبصإب سأرلا



 مميتلا ننس ٤٤ ةراهطلا باتك

 ماقم موقيو «دحاو ناكم يف ولو نيفكلا نطابب نيتبرضب نوكي نأ :سداسلا
 نم هيفاني ام عاطقنا :عباسلا .مميتلا ةينب هحسم اذإ هدسجي بارتلا ةباصإ نيتبرضلا

 نو ماو عمشك جا ع عنمي ام لاوز ر .ثدح وأ «سافن وأ ضيح

 هجولاو «نيديلا حسم :هانكرو .ءوضولا ردا وجو طورشو
 امهعضو دعب نيديلا لابقإو «ةالاوملاو «بيترتلاو 4 لوا ف سا همي بيتا ااو

 نيديلا

 وجري نمل مميتلا ريخأت بدنو .عباصألا جيرفتو ءامهضفنو ءامهرابدإو بارعلا ف
 رضلا ةلاح يعي

 ناكملا ةروريص مدعل بهذملا نم حصألا ىلع اذهو «دحاو ناكم يف ناتبرضلا ناك ولو يأ :خ! ناكم يف ولو

Dgبارتلا هباصأ وأ برضلا دعب تدخلا ول ج ج نيتبرضلا ماقم هوي و كيلا ق اع. مميتلا » 

 سمش هراتحا ام ىلعو «ةراهطلا هب زوجي ام هيفك يفو ثدحأ نمك يباجيبسإلا هلاق ام ىلع زوجي هحسمف

 طرشلا اذهو :عباسلا ١١١[ :حالفلا يقارم] .وضع لسغ دعب ثدحأ ول امك انكر برضلا هلعحل ؛زوجي ال ةمئألا

 ت ولا : كيبس و ١ ١[ :حالفلا يقارم| ا را :عمشك .اًضيأ ءوضولا ةحصل

 (سافنلاو «ضيحلا مدعو «ثدحلا دوجوو «مالس ااو ,غولبلاو «لقعلا : ةينامث یهو :ءوضولا ف ركذ امك

 اهون طقس نك ةينثت | :ةانكرو 51 :يواطحطلا ةيشاخ | .مميتلا هلم زوجي ام ىلع ةردقلاو «تقولا قيضو

 ههجو امه حسمبو ءامهضفنيو امهعفري مث «ربديو امي لبقي ءضرألا ىلع هيديب برضي نأ :هتيفيكو [.ةفاضإلل
 امه حسميو «كلذك ضرألا ىلع هيديب برضي مث «نيرخنملا نيب يلا ةرتولا حسميو «ٌءيش هنم ىقبي ال ثيحب

 ٢٢١١ يالا قييبت| .نيقفرملا كل[ هيعارذ

 ۱۲۱ :حالفلا يقارم] .مميتلا ىمسم نم برضلا نوک نم فالخلا نم هتملع امل ؛ناتبرض :لقي م :نيديلا حسم

 يف اعرش ءاملا دقاف وه نمي ديقم وهو ريخأتلا قلطأ :مميتلا ريخأت .رابغلا امهنع لوريل امهكيرحت يأ :امهضفنو

 هنكل لعفلاب عاملا مداع ناك نإو هنأ ؛مميتلا هل حابي ال ليم نم لقأ نالا كهف نظي ناك اذإ هنإف «ةياورلا رهاظ

 نأ بحتسي ال تقولا يف ءاملا دوجو نم عمط ىلع نكي مل ادإ هنأ دييقتلاب دافأ وج ري نم .اعرش دقافب سيل

 ١١١[ :يواطحطلا ةيشاح] .بحتسملا تقولا يف يلصيو مميتيو «رخؤي



 مميتلا ماكحأ 4٥ ةراهطلا باتك

 باوثلاب دعولاب ريحأتلا بجيو ءءاضقلا فاح ف ءاملاب دعولاب ريخأتلا بجو «تقولا
 يراعلا ی عزاب يسشملا

 ا ةوطح ةئامعبرأ رادقم ىلإ ءالا بلط بيو سف بسر ع ام ءاقسلا وأ
 ماد اه چ
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 "رهنلا" ف امك اهريخأت بدني ةالص يف تقولا نم ريخألا فصنلا لوأ وهو «بحتسملا تقولا هب دارأ تقرا

 ف ف امك حيحصلا وه لوألاو «زاوجلا تقو رحآ ىلإ :ليقو «بابحتسالا تقو يف ءادألا عقي ثيحب
 ليبق ىلإ سأب ال :ليقو ءاهتقو لوأ نع برغملا رخؤيال اذكو «سمشلا ريغت ىلإ رصعلا رحؤي الف لوألا ىلع
 والا ذأ دعو اذإ ةالصلا ريخأت ضرغفي يآ :ريخأتلا بجي ججو ١77[ :يواطحطلا ةيشاح] .قفشلا بيغم

 دجوي مل اذإ هنإف ؛ليم نود هنم 5 وأ دعاولا دنع اورو 5 ناك اذإ اع يقم اذهو «ةالصلا تاوف فاح

 .مميتلا هل حابأ ع راشلا نأل ؛ريم ريغخأتلا هيلع بجي ال رثكأف اليم ةنه اديعب ناك وأ هدنع

 ةلأسم يف امك ةالصلا رح ۇي نأ ولدو لبحك ءاقسلاب وأ بونلاب كال كعو اذإ بوثلا مداع ىلع بجي يأ :بوثلاب

 فاح ولو ريخأتلا بجي :الاقو ءىلصو مميت ءاضقلا فاح نإف «مامإلا دنع اذهو ءءاضقلا فخي مل ام نكلو ئاما

 امنِإَو ءال :مامإلا لاق «ةحابإلاو لدبلاب تبثت له ءاملا ىوس ام ىلع ةردقلا نأ فالخلا ئبمو .ءاملاب دعولاك ءاضقلا

 ١١[ :يواطحطلا ةيشاح] .ءاملا ىلع اسایق امج تبثت امك امي تبنت :الاقو «عابي ناك اذإ هلدب كلمت وأ كلملاب تبثت

 هنظ نإو «هنظ بناح نم ربتغي بلطلل روكذملا رادقملاو «هلوسرب وأ هسفنب بلط اذإ ام لمشف هقلطأ :ءاملا بلط

 ءاملا برقب نظلاو «ليم نود ءاملا نيبو هنيب ام نأ نظي نأ :برقلا دحو ءاهنم بلطلا بجو عبرألا تاهجلا يف

 نكلو هنظ وأ ءاملل برق نظي مل نإو يأ :الف الإو .ربخم ربخب ةراتو «ةرضح ةيؤرب ةراتو ءريط ةيؤرب ةرات نوكي
 ١714[ :حالفلا يقارم] اب الط او فانت أب نمألا عم ال

 املا اهيف زعي ىلا عض عضاوملا نم عضوم برقأ يف هتميق لثك. هاطعأ نإ امإ :هجوأ ةثالث ىلع هذه :هلثم نمثب الإ

 ةردقلا نإف ؛ءاملا ىلع ةردقلا ققحتل ؛مميتلا هئزجي ال ووا هجولا يفف «شحافلا نبغلاب يآ يلا نيفلاب وأ

 ثلاثلا هحولا يفو «موصلاب ريفكتلا عنمت ةبقرلا نمت ىلع ةردقل | نأ امك مميتلا زاوح عنتميف ؛ءاملا ىلع ةردق لذبلا ىلع

 .لاملا يف اذكف ءطقسم سفنلا يف ررضلاو «هسفن ةمرحك ملسملا لام ةمرح نإف ؛ررضلا دوجول مميتلا هل زاح

 يف قحلأو «ىلوألاب هلثم نمث نم لقأب هليصحت نكمأ اذإ ام لخدف «لثملا نمثب هليصحت نكمأ اذإ ام بلطلا موزل ديق
 لخدي ال ام وهو «شحاف نبغب هليصحت نك ركمأ اذإ امع هب زرتحاو و یو هليصقا يتلا اذإ ام بلطلا موزل

 ردق اذإ :ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو «ناكملا كلذ يف ةميقلا فعض وهو :"رداونلا" يف لاق «نيموقملا موقت تحت
 یی یو سراي ار یراق ییا



 مميتلا ماكحأ 4.5 ةراهطلا باتك

 نم ءاش ام دحاولا مميتلاب 1 «هتقفن نع الضاف هعم ناك نإ هب هؤارش همزل
 i ا نايب

 اک ج فتا وأ ندبلا رثكأ ناك ولو «تقولا ىلع هميدقت حصو «لفاونلاو ضئارفلا
 اح ورحم يعفاشلل افالح

 لسغلا ناب عمج الو ,حيرجلا حسمو اس احيحص هرثكأ ناك إو مميت

 2 لا .يناكلا عاملا ۽ لامعتسا ىلع ةردنقلا و «ءوضولا ضقان هصضصقني ۾ «مميتلاو

 ديعي الو ةراهط ريغب يلصي ةحارح ههجوب ناك اذإ نيلجرلاو نيديلا

 ريالا رق

 «شحافلا نبغلا بلط ول ءارشلا مزلي الف ءانيب امك ةثالث ءارشلا موزل طورش نأ ملعا 2 ةا 7

 تقو يفإ :يلصيو ١١٠ :حالفلا يقارم] .هتقفنل هحاتحا وأ ءاملل نيدتسي الف «هعم سيلو لثملا نحن بلط وأ

 ةراهط امال ؛ضرف لكل مميتي :يعفاشلا دنعو [(ةيافكلا) ثدحي وأ ءاملا دجي مل ام ةددعتم تاقوأ وأ دحاو

 ةلفانلل مميت ولو «تقولا يف ماد ام لفاونلا نم ءاش ام هب يلصيو «ةدحاو ةضيرف نم رثكأ هب ىلصي الف ؛ةيرورض

 [۲۸/۱ :ةرينلا ةرهوجلا] .زوجي ال :يعفاشلا دنعو ؛ةضيرفلا هب يدوي نأ زاح

 «ةدحاو ةضيرف نم رثكأ هدنع هب يلصيال هنإف ؛كلي يعفاشلا فالح نم اجورح ضرف لكل هتداعإ ىلوألاو :ضئارفلا

 يف ءاضعألا ددع ثيح نم ربتعت ةرثكلا نأ ملعا :لإ رثكأ ٠٠١[ :حالفلا يقارم] .اعبت لفاونلا نم ءاش ام هب ىلصيو

 يف اهربتعا نم.مهنمو جيت ةحارج نيلحرلاب سيلو: تلق نلوم ةحارجج نيديلاو»هجولاو: ساراي ناك" اذإف ةراتجملا

 فوشي اتنا یک |[ ولا شارا .الف الإو ءمميت ا ج: اهم وطع لك رثكأ ناك نإف ءوضع لك سفن

 77 | :يكو ءاطحطلا ةيشاح اسما فج نم ةرثكلا رابتعا رهاظلاف «لسغلا يف امأو ءءوضولا يف و هه اعا

 سا اهر اه كتلبعتلا را ءانطعألا نم شا فاق ولو لرقم «"كدنلا" فلج فسم لوألا :ةقاقبلا

 حيرحلا ناك اذإ ام لمشف هقلطأ :مميت ٠١١] :يواطحطلا ةيشاح] .ىربكلاو ىرغصلل ال وانتم همالك نوكيل

 |[ :ي واطحطلا اا .ييرملا حسك حيحصلا لي ليقو «بهذملا نم حصألا ىلع اذهو (مميتم

 ؛(سينلا'بحوأ نم مهتمق ياشلا هيف فاو عميقا ةياور ال احيحص قصنلاو ارج فصلا فاك فاو :هرثكأ

 ناكف «ةيمكحو ةيقيقح ةراهط امهنأل ؛حيرجلا حسمو حيحصلا لسغ بحوأ نم مهنمو «ةلماك ةراهط هنأل
 . عاطتسا نإ دسجلا ىلع هدي رورمبف «ةعاطتسالا بسح ىلع حسملا نأ هقالطإب دافأ :حيرجلا حسمو .ىلوأ

 ٠١١[ :حالفلا يقارم] .هكرت هرض نإو «ةقرخ ىلعف عطتسي م نإو

 ةراهطلا عوضولاب دارملا نأب يومحلا باجأو ؛نسحأ ناكل ءوضولاو لسغلا معيل ؛"لضألا ضقان" :لاق ول :ءوضولا

 [14 :يواطحطلا ةيشاحس] ازا ماعلا يب صاخلا لامعتسا قيرطب «ةبانج وأ ثدح نع نوكت نأ نم معأ

 همميت لطب «ءوضولا لامكإ لبق ءاملا يفو «لسغلا ثلث ولف «ةرم ةرم هيفكي ناك اذإ ام لمشف هقلطأ :يفاكلا

 ١17177[ :حالفلا يقارم] .ثيدحلاب بارتلا ةيروهط ءاهتنال ؛راتخملا يف



 نيفخلا ىلع حسملا 4۷ ةراهطلا باتك

 نيفخلا ىلع حسملا باب

 ءيش نم اناك ولو ءءاسنلاو لاحرلل رغصألا ثدحلا يف نيفخلا ىلع حسملا حص
 ةيلص و زاح

 .ال وأ دلج نم لعن امه ناك ٌءاوس «دلجلا ريغ نيخث
 كضآ امك دلجال

 [هزاوح طورش]

 ‹نيلجرلا لسغ دعب امهسبل :لوألا :طئارش ةعبس نيفخلا ىلع حسملا زاوح طرتشيو

 : د a هدوم a E U قق ل وسع لبق ها اذإ ءءوضولا لامك لبق ولو

 دنع ضرف هنإف ؛مميتلا فالخب «هيلع سأب الف حسملا كرت اذإ هنأ ىلع "حص" :هلوقب هبنو :ئيعلا لاق :خلإ حص

 حصي ال هنإف ءاهوحنو ةبانحلا هب تحرخف هب ديق :رغصألا ٠۳۷/١] :قئاقحلا نييبت ىلع يبلشلا| .ءاملا مدع
 ًاضوت نأب :ملعتملل ابيرقت بنحلا حسم ةروص "يفاكلا" يف نيدلا ظفاح روصو «كلذب صنلا دورول ؛حسملا اهيف
 ءيش ىلع هيلجر ادام وأ اعجطضم هدسح رئاس لسغيو امهدشي نأ هل سيل «بنحأ مث نيدلحم نيبروج سبلو
 /١7[ :يواطحطلا ةيشاح] .هيلع حسمبيو عفترم

 ىلع دلحلا عضو يذلا وه :دلحبلاو ءان 0 ادل وأ العنم ناک اذا بروجحلا ىلع حسملا زوجي يأ جا نيخث عيش نم

 روك ذملاف نيحنلا امأو «بعكلا ىلإ نوكي :ليقو «مدقلل لعنلاك هلفسأ ىلع دلحلا عضو يذلا وه :لعنملاو «هلفسأ و ہداعا

 «هيلع حسملا روحي ال 1 ةفينح وبأ لاقو هت اغ جرف ال نأو طبر ريغ نم قاسلا لغ: قلسمتسو نأ :هذحو ءامهط وق

 ١51/١[ :قئاقحلا نييبت] .ىوتفلا هيلعو «مايأ ةعبسب :ليقو «مايأ ةثالثب هتوم لبق امهلوق ىلإ ةفينح يبأ عوجر ىوريو
 نيلعنم نينيخت اناك نإو ءاقافتا امهيلع حسملا زوجي ال نيلعنم ريغ نيقيقر اناك نإ :هوجو ةثالث ىلع ةلأسملا نأ ملعاو

 ١7[ :يواطحطلا ةيشاح] .فالتخالا لحم وهف نيلعنم ريغ نينيخت اناك نإو ءاقافتا زاح

 «فخلا سبلو امهحسم ءامهادحإب وأ نيلجرلاب ةريبجك امكح لسغلا ناك اذإ ام لمشف هقلطأ :نيلجرلا لسغ

 فخلا سبلو «هيلجر ىدحخإ ةريبج حسم ولف م 8 :حالفلا يقارم] ءلسغلاك ةريبحلا حسم نأل ؛هفح حسم
 [١١؟5 :يواطحطلا ةيشاح] .حسملاو لسغلا نيب اعماج ريصي هنأل ؛هيلع حسملا زوجي ال ؛هيلجر ىدحإ يف
 ءوضو هنأل ؛حسملا زاج لسغلا دعب امهسبل ولو ١١5[ :حالفلا يقارم] .ءوضولا لامك لبق سبللا ناك ولو يأ :ولو
 لسغ ولف 2d لامك لبق [[ :يواطحطلا ةيشاح | .ءاملا دحج و اذإ امهعزن نم دبالف امميتم ناك اذإ الإ «ةدايزو

 | :يواطحطلا ةيشاحس] .امهعزن نم دبال ءعوضولا مامت لبق ثدحأو هيفح سبلو ةيلحج ر



 نيفخلا ىلع حسملا 4۸ ةراهطلا باتك

 فخ ىلع زوجي الف ءامهيف يشملا ةعباتم ناكمإ :ثلاثلاو ,نيبعكلل ام رتس :يباغلاو

 ثالث ردق قرخ نع امهنم لك ولح 2ا ,ديدح وأ بشحخ وأ جاجز نم
 اش ريغ نم نيلجرلا ىلع امهك اسمتسا ةسماخلاو «مدقلا عباصأ رغصأ نم عباصأ

 ردق مدقلا مدقم نم ىقبي نأ ا الا لوصو اع او
 .هفخ ىلع حسمي ال همدق مدقم ادقاف ناک ولف ديلا عباصأ رغصأ نم عباصأ ٠ ثالث

 ةليق اها ىلع عيرتت

 ايلاپ مايأ ةنالن رفاسلاو ةليلو 5 ميقملا حسم a ا يشاع تاع ياو

 EA EOE eS «نيفخلا سبل دعب ثدحلا تقو نم ةدملا قمار
 حسملا ةدم رئاسلاو ٠ ميقملل

 رضي ال هنإف ؛بناوحلا رتسب ديقم وهو هقلطأ [(حالفلا يقارم) هلسغ ضرتفيو حسملا رفا الن نيالا داق

 انيأر امو ؛خلإ جاجز نم عونصم يأ :جاجز نم ١١١[ :حالفلا يقارم] :قاسلا ريضق فح ىلعأ نه يعد

 وأ ءاهوجن و ءايشألا هذه نم ونا ائيش ل هعنصي اوناك مهلعلو ىديدح وأ بشخ وأ جاحز نم اعوتضيم افحخ

 ادإ امأو «عباصألا عضوم ريغ عض وم فقسكنا اذإ رغصألا ربتعي اغا :خا رغصأ نم .ضرفلا ليبس ىلع ةلأسملا

 ءاهسفنب لصأ عبصإ لك نأل ؛رغصألا ربتعي الو «تناك اهتيأ ثالثلا فشكني نأ ربتعي اهسفن عباصألا فشكنا

 عم ناك لاق «حسلملا زو ءاهرغصأ نم عباصأ ثلث ردق اس و ءاهراج عم مالا تفشكنا ول يح ءاهريغب ربتعي الف

 47/١ ١[ :قئاقحلا نييبت] .حسملا زوجي ال اهتيراح

 تالنت نم لقأ بعكلا نود نم يقب نإو «ةيقابلا فخ حسم زاج بعكلا قوف لحجر تعطق و اذإف :2إ ىقبي نا

 ١١[ :حالفلا يقارم |.ةحيحصلا فح حسم عم عمجي ال وهو ؛يقابلا لسغ ضارتفال ؛حسمب ال عباصأ

 حسمي نأ هل زاج «سمشلا علط ام دعب تبسلا موي نيفخلا سبل ولف «ةيضام وأ ةلبقتسم تلمشف اهقلطأ :ةليلو

 كإف ؛تبسلا حويل ال دحألا حويل دحألاو تلا موي نيب ةطسوتملا ةليللا نأ عم دحألا موي نم سمشلا عولط ىلإ

 .ةسبالملا ندأل "اهيلايلب" :هلوق يف ةفاضإلا نإ :انلق امم رهظف ءاعرش راهنلا ىلع مدقم ليللا

 هب و «حسملا تف و نم :ليقو ؛يعازوألا لاق كب ف «سبللا تقو نم :ليقو «حيحصلا وه اذه جا ثدخحا تفقو نم

 دعب رهظلا ةالصل ۇضوتلا تقو نيفخلا ىلع حسمو ؛لاوزلا لبق ثدحأ مث ءرحفلا ةالصصل نيفخلا سبل ولف ؛دمحأ لاق

 نمو «لاوزلا دعب :دمحأ دنعو «لاوزلا لبق :اندنعو .دغلا نم رجفلا عولط ةليلو موي ةدم مات :يعازوألا دنعف «لاوزلا
 عبرأ نم الإ حسملا نكمتي ال دق هحسم ةدم يف ميقملاو :تلق «يرودقلل "يدهازلا حرش" يف ام حسملا لئاسم فطلأ

 - «ثدحأف دهشتلا ردق دعقو رجفلا ىلص علط املف ءرجفلا لبق هيفخ سبلو أضوت نمك حسملاب ةيتقو تاولص



 حسملا ضقاون | ٤۹ ةراهطلا باتك

 ام دعب رفاسملا ماقأ نإ و ؛رفاسملا هدم متأ «هندم ماع لبق رفاس 3 ويعم حسم نإ و

 نم عباصأ ثالث ردق حسملا ضرفو «ةليلو اموي متي الإو عزن ةليلو اموي حسمب

 [حسملا ضقاون]

 جورب و ولو فخ عزنو «ءوضولا ضقني ءيش لك : :ءايشأ ةعبرأ فخلا حسم ضقنيو
 اهدحأ يأ

 E ..فخلا ق نيمدقلا ىدحإ رك ءاملا ةباصإو «فنخملا قاس ىلإ مدقلا رکا

 ءاقلطم هدروأ اذكه «هتالص رخآ يف ثدحلا روهظ ضارتعال ؛ىلوألا ةئيه ىلع دغلا نم يلصي نأ هنكمي ال =

 روظلاا ىلصو نسو اطرقو تدحأ مث: تقولا رعنا ىلإ رهظلا رعلا' نمك اثم حسملاب ىلعي دقو ءاسخ ياسيد

 .هلوأ يف دغلا نم رهظلا ىلص مث «هتقو رحخآ يف
 اموي متي «ةليلو موي نود حسم دقو ماقأ لب «ةليلو اموي حسم ام دعب رفاسملا مقي مل نإو يأ :خإ الإو

 ثيح نم يلمع «حسملا لصأ ثيح نم يداقتعا ضرفلا اذه :حسملا ضرفو ١*١[ :حالفلا يقارم] .ةليلو
 ول يح ةدح ىلع لحر لك نم عباصأ ثالث رک رپ يا :لجز لک ٠١١| :يواطحطلا ةيشاح | .رادقملا

 ٤٤/١ ١[ :قئاقحلا نييبت] .هئرجي ال عباصأ ةسمخ رادقم ىرخألا ىلعو نيعبصإ رادقم هيلجر ىدحإ ىلع حسم

 ثداحلا ريبكلا قرخلاو «ديسلا هلاق ءروذعملل تقولا جورحو «ريبكلا قرخلا ضقاونلا نم يقبو :ءايشأ ةعبرأ
 امهركذي مل - ملعأ هللاو - اذلف «ةدملا ءاضقنا يف لحاد تقولا جورخو «عزنلا مكح يق لحاد حسملا دعب

 ١4[ :يواطحطلا ةيشاح] .فنصملا

 عزن اذإ هنإف ءضقان امه رحأ عزن نأ ديفيل ؛نيفنلا عزن : لقي مو «دحاولا ظفل ركذ :فخ عرنو

 علخ نأ ملعاو «حسملاو لسغلا نيب عمج ال ذإ ؛ىرخألا لسغ بجوف «نيلجرلا ىدحإ لسغ بجو امهدحأ

 سيل علخلاو «ةمئاق ةراهطلا نأل ؛رركت نإو هرضي ال نيفخلا اه سبل يلا ةراهطلا ضاقتنا لبق نيفخلا
 علخ بجيف «مدقلا عيمج لتبا ول امك :خلإ ءاملا ةباصإو ١417/١[ :قئاقحلا نييبت ىلع يبلشلا ةيشاح] .ثدحب

 نع هأزجأ «فخلا عزن ريغ نم هيلجر لسغف فلكت ولو «حسملاو لسغلا نيب عمجلا نع ازرحت ؛امهلسغو فخلا
 ١١۳[ :حالفلا يقارم] .ةدملا ءاضقناب هتراهط لطبت الف «لسغلا



 ك # 0-1
 ةريخألا ةثالغلا دعبو ءدربل ا نم هلجر باهذ فخي مل نإ ةدملا يضمو ,حيحصلا ىلع

 اهضعب وأ اهلك
 .نيزافق و .عقربو .ةوسنلقو «ةمامع ىلع حسملا زوجي الو لطقف هيلجر لسغ

 [اهوحن و ةريبحلا يفإ لصف
 E RSE E GS تدع يسم دع هبه قيم هدشف هوضع رسك وأ حرج وا ضا ادا

 نع هلقنو «يعليزلا هيلع ىرجو «ةعورشم اهعم ةميزعلا نوكت هيفرت ةصخر حسملا نأ ىلع ءائب اذه :حيحصلا ىلع

 «حسملا ضقتني الف طاقسإ ةصحر هنأب لوقلا ىلع امأو «يدنفأ حون لضافلاو يبلحلا ناهربلا هاوقو «بتكلا ةماع

 ؛اكراهط ىلع لجرلا ىقبتف «عامجإلاب لجرلا ىلإ ثدحلا ةيارس عنمي فخلاب مدقلا راتتسا نأل ؛السغ كلذ ربتعي الو

 یخ هلع ريغ يف هنوكل ؛تدخ هب لزټ ل هنوكل ؛اريثعم لسغلا اذه عقي الف «حسملاب لوزيو «فخلاب ثدحلا لحيو

 حنج هيلإ و ؛رهظألا وهو : جارسل |" ف لاق ءايناث هلحر لسغ همزل «ثدح ريغ وهو هدملا تمت وأ هفح عزن ول

 YY ia] س : ضقاونلا نم نوتملا يف هوّدعي مل اذلو ءافالتحا ع رفلا اذه يف نأ :لصاحلاو «لامكلا

 تنوي الو ءنمأي ني "س حسملا هل هک هج عدربلا لحأل اهضعب وأ اهلك هلجر باهذ فاخ كا هنأب دافأ :خلإ فخي مل نإ

 ااا هثأب اله و 50 حسم موزا ؛فللذك سیو «حسملا ن ضقتني ا ةنأ هرهاظو عةلم لود كم

 ٠١٤[ :حالفلا يقارم] .ةدملا يضمو «مدقلا رثكأ لالتباو عوف یسک : ! ةثالثلا دعبو

 وهو زاوجلا مدع قلطأ :ةمامع irs :حالفلا يقارم | او ناك اذإ ءوضولا ةيقب ةداعإ هيلع نبل يأ : طقف

 حصيف «ضرفلا رادقم تباصأو تذفن اذإ امأ «ضرفلا رادقم بصت ملو «سأرلا ىلإ اهنم م ةلبلا دفنت مل اذإ ام ديقم

 كلت ام يه «ةلمهملا نيسلا مص و فاقلا حتفب :ةوسدلقو . هتمامع ىلع حسم E ةنأ درو أم لمح هيلع و «حسملا

 (يواطحطلا ةيشاحو حالفلا يقارم) .ةمامعلا هيلع

 حالفلا يقارم] . اهججو ثا ملا هب عام ءاهحتفو فاقلا مضو ةلمهملا ءارلا نک وكسو ةدحوملا ءابلا مضب :عقربو

 ىلع رزي رارزأ هل «نطقب اوشحم «نيديلل لمعي ام ديدشتلاو مضلاب زافقلا :نيزافق 4*١[ :يواطحطلا ةيشاحو

 ركذ ىلإ ةجاح الآ | تلق نإف ءرقصلا بلاخم عءاقتا دلج نم دايصلا هدذختي و عاتستلا هسبلت «دربلا م نيدعاسلا

 امهلسغ دعبو «نيديلا لسغ دعب الإ ءاضعألا لسغ روصتي الو ءءاضعألا لسغ طقسي ال حسملا نإف ؛نيزافقلا

 عهب هريغ رمأي نأب امهحسم روصتي :تلق ‹«نيزافقلا ىلع حسملا روصت مدع :لصاحلاو ءامهحسم ىلا ةجاح ال

 ١75[ :حالفلا يقارم| .زوجي ال وهو ءاضعألا ةيقب لسغيو
 = ءوضو ىلع اهدش طرتشي ال ةريبحلا نأ :اهدحأ :هوجو نم فخلا ىلع حسملا فلاخي ةريبحلا ىلع حسملا نأ ملعا :لصف



 ةريبجلا ىلع حسملا ٥١ ةراهطلا باتك

 رك عملا يسر هس حضر الو رضقلا لم طاس آل كاك كج ر
 حيبملاو دتا ةيايضع ندي كسلا نم رهظ ام ىلع حسملا ىفكو ءوضعلا هب دش ام

 ةريبج حسم زوجيو ءرهط ىلع ةريبحلا دش طرتشي الو, قدمي تقوتي الف لسغلاك

 اهليدبت زوو ءءربلا لبق اهطوقسب حسملا لطبيب الو ءىرخألا لسغ عم نيلحرلا ىدحإ
 ۳ اي ن راو دهر اذإو مهتداعإ ليظفألاو :انييلغ ا ةداعإ بجي الو ءاهريغب

 "كب ةعوض وملا

 هل زاج يةعزب هرص و ةرارم .e وأ اكلعو ءاود هيلع لعجو عهرفظ يللا وأ ( هني

 .سأرلاو ةريبحلاو فا حسم يف الا ىلإ را الو ہک را سا وخ تای «حسملا

 «فخلا فالخت تقوم ريغ ةريبحلا ىلع حسملا نأ :اهيناث لإ طرتشي الو :هلوقب خيشلا ر اشأ ةيلإو ۳ فاالخب =

 هيلإو «فخلا فالخب حسملا ضقتني ال ءرب ريغ نع تطقس اذإ ةريبحلا نأ :اهثلاث ."خلإ تقوتي الف" :هلوقب راشأ هيلإو
 .عوضو ىلع ناك اذإ عضوملا كلذ لسغ الإ هيلع بجي ال ءرب نع تطقس اذإ :اهعبار ,"خلإ لطبي ال و" :هلوقب راشأ

 ةريبحلا نأ :اهسماخ "لإ ةريبج حسم زوجيو" :هلوقب راشأ هيلإو «ىرحألا لسغ هيلع بجي ثيح فخلا فالخب
 نأ :اهسداس «ةريبحلا حسم يف ةراهطلا طارتشا مدعب راشأ هيلإو «فخلا فالخب رعصألاو ربك ألا ثييحلا اهيف صوعسي
 55/١ ١[ :قئاقحلا نييبت] .ةدحاو ةياور ف هباعيتسا بجي ال هنإف ؛فخلا فالخب ةياور يف اهياعيتسا بجي ةريبخلا

 ١[ 4 :حالفلا يقارم] .رسكنملا وضعلا ىلع طبرتو «قروب فلت ةديرج نم ناديع يهو :8
 بجي ال :ليقو ءدراب ءامت الو راح ءامب ال اقلطم لسغلا ةعاطتسا مدع ةيطرش دافأف هقلطأ :وضعلا لسغ
 «نيفخلا ىلع حسملا فالخب لدبب سيل هنأ ىلإ راشأ :لسغلاك ٠١١[ :حالفلا يقارم] .راحلا ءاملا لامعتسا

 ولو «لدبلاو لصألا نيب عمجلا ىلإ يدؤي هنأل ؛ىرخألا لسغيو «نيلحرلا ىدحإ يف فخلا ىلع حسع ال اذهو
 .لدبلاو لصألا نيب اعمج كلذ نوكي الو ؛ىرخألا لسغو ءاهيلع حسم هيلجر ىدخإ يف ةريبحلا تناك
 دقت ام ىلع اهتحت امل لسغلاك هنأل ؛ةريبحلا ىلع حسملا تقوتي ال يأ :خلإ تقوتي الف ١517/١[ :قئاقحلا نييبت]
 [1 85/١ :قئاقحلا نيينت] .اذه اذكف :تقوتي ال لسغلاو
 ةحص. نأ نم اتلق امل ؛ءوضو ريغ ىلع اهدش نإو اهوخنو ةريبحلا ىلع حسملا زاج يأ :خلإ طرعشي الو

 ءرب نع اهوحنو ةريبحلا طوقس نكي مل نإ يأ :خلإ حسملا لطبي الو .رهط ىلع اهدش اه طرتشي ال حسملا
 هل لاقي ءارفصلا هيف نرتخت دبكلاب قصال سيك :ةراره .ملسم قذاح بيبط هرمأ يأ :رمآو .حسملا لطبي ال

 ےک د ؛مميتلاك هلعجف نيفخلا ىلع حسملا يف ةينلا طرتشي :يباثعلل "هقفلا عماوج" فو ا رقتفي الو .دي :ةيدرألاب

 [ ٠١١۷/١ :قئاقحلا نييبت] .ءوضولاك ةينلا ىلإ رقتفي الف ءاملاب ةراهط هنأل ؛رهظأ لوألاو لدب امهنم دحاو



 ةضاحتسالاو سافنلاو ضيحلا o۲ ةراهطلا باتک

 اه ءاد ال ةغلاب محر هضفني مد :ضيحلاف «ةضاحتساو سافنو ضيح ج رفلا نم ج رخي
 د وقب هعفدي

 .هرشىع هرثكأو ةسم هطس وأو مايا ةثالث ضيحلا لقاو «سايإلا نس غلبت مو «لبح الو

 اهيلايلب

 هذه :ماسقأ ةعبرأ نيرخأتملا ضعب اهلعج دقو «ةضاحتساو سافنو ضيح :ةثالث ءاسنلاب ةصتخملا ءامدلا نأ ملعا :ج رخي

 اهيلع بترتي ال هنأ :امهدحأ :نيينعمب عئاضلا هوم امنإو «غ ولبلا تقو لبق هارت ام :عئاضلا مدلاو :اولاق ءعئاضلاو «ةثالثلا

 اذهو «بوشلاب ضيخلا مد دسفي ةضاحتسالا مد نأ :يناثلاو ءلاهريغو موصلاو ةالصلاو عءوضولا نم ةضاحتس لا ماكحأ

 ارهط ترهطو «مايأ ةينامث عسنلا مامت دعب اهبقعو «مايأ ةسمح نينس عست مامت لبق تأر اذإ ةقهارملا نأ نح دسفي ال مدلا

 47/١ ١[ ةيافكلا] .ةينامثلا اه دسفل ةضاحتسا مد ناك ولو ؛عامجإلاب اهل ةداع ةينامثلا تناك ايم

 قرع مد اهإف ؛ةضاحتسملا مدو ؛تاحارجلا نم ةجراخلا ءامدلاو فاعرلا نع "محر" :هلوقب زرتحا :خإ ضيحلاف

 «ثلعلا نم اقاعربت ربتعا يح ةضي رملا ہکح ٤ ءاسقفنلا ناف ؛سافنلا مد نع ام عاو ال" :٠ عمحر مد ذي

 ناف «لاكشإ عون هيف ۾ «عرشلا يف ربتعم. سيل هنإف ؛نينس عست غلبت نأ لبق ةريغصلا هارت مد

 «هركذ ىلإ ةجاح الف لإ محر هضفني' :هلوقب ج رخف ءارهاظ محر مدب سيلو «ةض

 .كاردتسا الب هفيرعتف «لوألا هجرخي امك هحرخي "اهب ءاد ال" :هلوق نأل ؛ةضاحتسالا جا رركتي اًضيأو

 .ةدالول ال محرلا”نم مد رركت الو
 اميف اهضيح ىتأتي :ليقو «ىوتفلا هيلع ام وه «نينس عست ةغلاب يأ :ةغلاب .ةفطن نم دلو ةيبرت لحم وه :محر

 ٠١۸[ :يواطحطلا ةيشاحو حالفلا يقارم] .عامجإلاب ضيحت الف سمح تنب امأو «عستلا ىلإ سمخلا نيب

 جراخلا مدلاف ءاهمحر تملسو اضرم تضرم نإف «هببسب مد جورخ يضتقت ءادب ديقم وهو هقلطأ ءاك ءاد ال

 .ءاد اهم نإف ءاضيح هنوك عنتمي هقالطإ ىلعو «ةتبلأ ضيح اهمحر نم

 3 :ليعح الو

 ديف يح ءيش هن
 ا ةيانعلا' فو

, 

 جرخي الف ءلماحلا محر مف دسني نأب ترج ىلاعت هللا ةداع نأل ؛هب ديق [محرلا مف دادسنإ

 ١5[ :ص] .هب ىفملا ىلع ةنس نوسمحو سمح وه :"يقارملا" يف لاق :سايإلا .هرثكأ وأ دلولا
 سمخ دنع مهرثكأ دنعو «ةنس نيتس دنع ةداعلا بصنل حلصت ال «ةرم مدلا عاطقناب لصحي 1

 .نيسمخلا دنع اننامز يف ئوتفلاو « نيسم و

 يأ فاضم ريدقت ىلع اذه :انلق «مايألا سنج نم تسيل ضيحلا نأل ؛لمحلا حصي ال :تلق نإف :ةثالث

 لك هتيؤرف ءردان كلذ نأل ؛ةرشع وأ ةثالث مدلا لوزن قرغتسي نأ طرتشي ال هنأ ملعا :مايأ .ضيحلا لقأ نمز

 رهط امهنيب للخت ولو اهرخآو ةدملا لوأ يف هدوحو ربتعملا لب «"جارسلا" يف امك يفكت اليلق ائيش ولو موي
 ١١9[ :يواطحطلا ةيشاح] .اضيح لكلا لعجيو
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 سافنلاو ضيحلاب مرحي ام ظ or ۰ ةراهطلا باتك

 .ةلقألا فمع و اسري توعيزأ ءار .قوالولا بقع جراخلا مدلا وه :سافنلاو

 نيعبرأ ىلعو «ضيحلا يف ةرشع ىلع داز وأ «مايأ ةثالث نع صقن مد :ةضاحتسالاو
 الإ ا ءاموي رشع ةسمخ نيتضيحلا نيب لصافلا رهطلا لقأو «سافنلا يف

 .ةضاحتسم تغلب نمل

 [سافنلاو ضيحلاب مرحي ام]
 ‹نآرقلا نم ةيآ ةءارقو «موصلاو «ةالصلا :ءايشأ ةينامث سافنلاو ضيحلاب مرحيو

 د دامو ها همك EE RS ف ................ لجسم لوخدو «فالغب الإ اهسمو
 نارقلا نع فاحتم

 اتَرّس لبق نم تدلو ول اهإف ؛"جرفلا نم ةدالولا بقع" :لاقيف «فيرعتلا يف دازي نأ يغبني :ةدالولا بقع

 ىلع يبلشلا ةيشاح] .ءاسفن ال لئاس حرج ةبحاص نوكت اا و صيبا ا

 ةسمخب اهرهطو ةرشعب اهضيح ردقيف ةضاحتسم غولبلا عم تأدتبا نأب يأ :خإ تغلب نمل 65/١ ١1[ :قئاقحلا نييبت

 انأل ؛ةبانحلا عم زوجي امك ضيحلا عم موصلا زوجي نأ يغبني ناك :لاقي ال :موصلاو .نيعبرأب اهسافنو ءاموي رشع

 ؛دجوي ال موصلا لحأل اهنع فكلا ن ضيحلا فو «موصلا زوجيف «دوحجوم ةبانحلا يف ةنالثلا تارطفملا نع فكلا :لوقن

 ١51/١[ :يبلشلا ةيشاح] .اهموص زوج ال اذهلف «موصلا لحأل ال ضيحلا لحأل عامجلا نع فكلا نأل

 هلل دمحلا وأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب :وحن ءانثلاو ركذلا دصق ىلع هأرق اذإ امأ «ةوالتلا دصق ىلع هأرق اذإ اذه :خ ! ةءارقو

 0/١ ١5[ :قئاقحلا نييبت] ."طيحلا" يف ركذ «رذعلا لجأل ؛قافتالاب هب سأب الف ءافرح افرح نآرقلا ملع وأ «نيملاعلا بر

 هبتك ولو مرحيو «هقرغ وأ ءفحصملا قرح فوخل ؛ةرورضلا عضوم هنم ئئتسيو :فالغب الإ اهّسمو
 ةرورضلل ؛ديلابو مكلاب اهذحأ ةعيرشلا بتك لهأل صحريو ءاميرحت مكلاب هركيو :خورف .اعامجإ ةيسرافلاب
 فحصملا قاروأ بيلقت زوجيو ءءوضوب الإ اهذحأي ال نأ :بحتسملاو «هسمل ءوضولا بجي :هنإف ؛ريسفتلا الإ

 مسا وع نع ىمنو ك يبلا وأ ىلاعت هللا مسا وأ هقف هيف بتك ذغاك يف ءيش فل زوجي الو «ةءارقلل ملق وحن

 شيشح الو ملق ةيارب يمري الو «ءايحتسا هتجوز ءطول فحصملا رتسيو ءاميظعت يبلا هلثمو «قازبلاب ىلاعت هللا

 ١] ۳ :حالفلا ىقارم] .نهتمم لحم يف دجسملا

 ةمث نوكي ال نأب "رردلا" يف عنملا ديقو «حصألا يف ةزانجو ديع ىلصم نود ةبعكلا لش :دجسم لوخدو

 - نكمي ال نأب ديقي نأ يغبنيو :"رحبلا" يف لاق ءالف ءدجسملا ىلإ تيبلا باب نوكي نأك تناك نإف «ةرورض



 سافنلاو ضيح اب مرحي ام 54 ةراهطلا باتك

 مدلا ها 8 اذإو جک ا تق ىلإ قلا تحت عاتمتسالاو e تار

 ردقي مل نإ هتعاس نم جرحو مميت هيف بنجأ ولو «ةرورضلا ققحتي مل الإو ءهريغ يف ئكسلا الو بابلا ليوحت =

 ردقي م كإو «زاحج مسيل ريغ م اع رسم E لإ و ر اا ج انسان انج وهو هلند ول اذكو عاملا اسا ىلع

 ٤ ٤ ١[ :يواطحطلا ةي ةا | .ًارقي الو يلصي ال هنأ الإ هنودب هشبل زوجي الو ؛هيف ثبلو مميت ج ورخلا ىلع

 [يواطحطلا ةيشاحو ١45 :حالفلا يقارمإ .حص نإو الفن ولو ةبعكلاب فاوطلا امه مرخيو يأ :فاوطلاو

 اهقوف امو ةرسلا نأ دافأ ١[ 45 :حالفلا يقارم] .خلإ عاتمتسالاو عامحلا سافنلاو ضيحلاب مرحيو يأ :عامجلاو

 امد خطلت ولو ءطولا ريغب لئاحم ةبك رلاو ةرسلا نيب امياذك و «لئاح الب ولو هريغ وأ عطوب هب عاتمتسالا ل

 ١[ 45 :يواطحطلا ونا .ةوهش نودب ولو سملاو ةرشابملا وه مرخاو
 د رجم اهوط و ل لا يفف اش ود وأ عةداعلا مامتل اك هد وأ عة رشعل | مامتل عطقني ف امإ *هلصاح عا عطقنا اذاو

 :ةالصض تقو اهيلع ىضم وأ تلسفغا نإ :يناثلا يقو ءاّقدانع ى ضم مل ام تلستغا نإو ارقي يا :ثلاثلا فو «عاطقنالا

 اه ناک لإ «سافنلا عاطقلنا ليصفتلا الش ىلعو ل الإو لح ا 2 انيد تارا ىح ةالصلا تقو جرح يعي

 هيف ترهظ يذلا تقولا جرح اذإ لح اهمامتل وأ ؛طرشلاب امتداع ىضمت ىح ءاكرقي ال اهود عطقناف اهيف ةداع

 و رخ لب ءطرشب سيل نقملا ةا ق عاطقنالا نأ ملعا . E :ريدقلا حتف| اقلطم لح نيعبرألا مامتل وأ

 ١[ ا :يواطحطلا 5 لک مكحلاف عطقني ١ ول وح «هدعب ام حم ةلباقملل وأ ةداعلا

 مكحلاو ؛ابتح تراض َيلاك مايأ ةرشع دعب ضئاخحلا نأل ؛لاستغالا لبق ارقي ال نأ هل بختسيو :لسغ الب
 ES هما تاو ف ١ 5 2 تمام ٍ 5 075 1 ےس :
 عطقنا نإ ءطولا لحي ال يأ :خإ عطقنا نإ لحي الو ١517/١[ :قئاقحلا نييبت ىلع يبلشلا ةيشاح| .اذكه اهيف

 عمو «خلإ "لستغت نأ" :هلوقب اهلصف ءايشأ ةثالث دحأب الإ اتداع مامتل رثكألا نودل ةملسملا نع سافنلاو ضيحل ا

 ضيحلا يف اقداع تناك ةملسم :الئثف ؛ءاهنم لقأ ال اًقداع تناك ام ىلع مدلا عطقنا نإ نأ "اهدانع مامتل' :هلوق

 هل لحي ال «سافنلا يف نيبالث دعبو «ضيحلا يف مايأ ةسمخ دعب مدلا ع ہطقناف ءام اوي | نوبل سافنلا قو «مايأ ةسمخ

 .دعب ةروكذملا ءايشألا دحأب الإ اهؤطو

 يف رظتني ال هنأل ؛ةرشعلا ليبق عاطقنالا سفنب لحي اهئطو نإف ءةينارصنلا نع ازارتحا ؛"ةملسم" :انلوقب انديقو

 امع رثكألا "هنودل" :هلوقب زرتحاو «ضيحلا نم اهجورخب انمكح انأل ؛هدعب اهمالسإب ريغتي الو ةدئاز ةرامأ اهقح

 امك امداع نودل عطقنا اذإ هنإف اهداع مامتل" :هلوقبو لإ عطقنا اذإو' :هلوقب هنيب ام همكحف ءرثكألل عطقنا

 مد زواج دقو «سافنلا يق اموي نيثالث نمو «ضيحلا يف مايأ ةسمخ نم لقأل ةروكذملا ةروصلا يف مدلا عطقنا اذإ

 .اطايتحا موصتو يلصت اهنكلو ءاهقداع يضمت يح تلستغا نإو اجرقي ال «مايأ ةثالث ضيحلا



 ثدحلاو ةيانجاب مرحي ام هده ةراهطلا باتك

 دحت نأب كلذو ءاهتمذ يف انيد ةالصلا ريصت وأ ءىلصتو مميتت وأ لستغت نأ الإ اتداع مامتل

 ءامهقوف امف ةعرحتلاو لسقلا عبي انمز هيف مدلا عطقنا يذلا تقولا نم ع اطقنالا دعب

 انهز :هل وقل تنعن هپ

 .ةالصلا نود موصلا ءاسفنلاو ضئاحلا يضقتو .تقولا جرخ ىتح مميتت مو < لستغت مو

 عامجإلا هيلعو

 5058 ....................... ةيآ ةءارقو قالصلا :ءايشأ ةسمخ ةبانحلاب مرحيو

 ؛سمخلا تاقوألا نم وه يذلا تقولاب ديقم وهو هقلطأ :خ! تقولا .مميتلل ةحيبملا راذعألا نم رذعل :مميتت وأ

 هتالص تبثتل ؛رهظلا تقو جرخي يح اهؤطو لحي ال ؛مميتت مو هدعب لستغت ملو ءىحضلا تقو يف عطقنا اذإ هنإف

 نم لقأب سمشلا عولط ا عطقنا اذإ اذكو «هجورخج ةربع ال لمهم تقو لاوزلا لبق ام نأل ؛هجورخب اهتمذ يف
 ١[ 417 :يواطحطلا ةيشاح| .رهظلا تقو جرخي نح اهؤطو لحب ال ةيرحتلاو لسغلا نم اهنكمت
 لقأب حبصلا ليبق ترهط ول اذهو «تقولا نم كلذ ردق كردت مل ام اهتمذ يف ةالصلا بحت الف :لسغلا عسي انمز
 اهيلع بجيو «ضئاح يهو تحبصأ اهفأكف «ءاشعلا ةالص اهيلع بحي الو «مويلا كلذ موص اهيزجي ال كلذ نم

 ةالص بترتل ؛اهؤطو لحي تقولا جورخ درجمبف :تقولا جرخ ىتح ١7١/١[ :قئاقحلا نييبتإ .اهبشت كاسمإلا

 ٤۷ ١ :حالفلا يقارم] .تاراهطلا ماكحأ نم مكح وهو ءاهتمذ يق تقولا كلذ

 لاح موصلاب ةبطاخم ريغ اهِإ :ليق نإف «ةالصلا نود اموزل موصلا نايضقت ءاسفنلاو ضئاحلا يأ :خإ يضقتو

 نأب مهريغو انخياشم نم لاق نم امأ :انلق ؟ءادألا اهيلع بجي مل و ءاضقلا اهيلع بجي فيكف «هتمرحل ؛اهضيح

 هب بجي امه بجي ءاضقلا نأ انخياشم نم روهمجلا لوق ىلع امأو « مهوق ىلع لاكشإ الف ديدج رمأب بجي ءاضقلا
 [۴۹۹/۱ :قئارلا رحبلا] .ءادألاب بطاخت مل نإو ءاضقلا بوجول يفكي ببسلا داقعناف ءءادألا
 تارطفملا نع فكلا :لوقن انأل ؛ةبانحلا عم زوجي امك ضيحلا عم موصلا زوجي نأ يغبني ناك :لاقي ال :موصلا

 عامجلا نع فكلا نأل ؛دجوي ال موصلا لجأل اهنع فكلا ضيحلا فو «موصلا زوجيف «دوحوم ةبانحلا يف ةثالثلا
 (يزارلا نع) .اهموص زوجي ال اذهلف «موصلا لحأل ال «ضيحلا لحأل هيف
 يف "ةيادحلا "بحاص هححصو «يخركلا لوق وهو «عنملا قلطأ نم مهنمف «ةيآلا نود ام يف اوفلتحا :ةيأ

 بحاص هبسنو «"يفاكلا" يف هاوقو "هاواتف" يف يجلاولولاو ,"ريغصلا عماجلا حرش" يف ناخ يضاقو «'سينجتلا'
 رخف هيلع ىشمو «"ةصالخلا" بحاص هححصو «ةيآلا نود ام حابأ نم مهنمو «خياشملا ةماع ىلإ "عئادبلا"

 نأل ؛عنملاب لوقلا :هحيحرت يغبني يذلاو «رثكألا ىلإ يدهازلا هبسنو «"ريغصلا عماجلا حرش" يف مالسإلا
 [۹/۱٠٤:قئارلا رحبلا] .دودرم صنلا ةلباقم يف ليلعتلاو «لصفت مل ثيداحألا



 روذعملا ماكحأ ٠ ٥٦ ةراهطلا باتك

 .فاوطلا و لحسم لوخدو «فالغب الإ اهسمو «نآرقلا نم

 مدو «فالغب الإ فحصملا سمو «فاوطلاو «ةالصلا :ءايشأ ةثالث ثدحملا ىلع مرحيو
 .ائطو الو اموص الو ةالص عنب ال مئاد فاعرك ةضاحتسالا

 الفن وأ ناك اضرف

 را |

 هلاس رتسا يأ

 أرق هنأ ولو :ثيللا يبأل "نويعلا" فو «دصقي مل وأ نآرقلا ةءارق دصق اذإ ام لمشف «نآرقلا ةمرح قلطأ :نارقلا نم
 «ناولحلا هراتحاو «هب سأب الف «ةءارقلا هب دري مل و ؛ءاعدلا نعم اهيف ىلا تايآلا نم ائيش وأ ءاعدلا ليبس ىلع ةحتافلا

 4٠١/١[ :قئارلا رحبلا] .ةفينح يبأ نع يور نإو اذهبي فأ ال :يئناودنهلا لاق نكل ءراتخملا هنأ "نايبلا ةياغ" يف ركذو

 هيلع ابوتكم احول سم اذإ ام همالك لومشل ؛فحصملا سمع. هريغ ريبعت نم ىلوأ ةيآ سم فنصملا ريبعت :اهسمو
 فحصملا سم زوجي ال نكل «ةيآلا دارملا لب «يقافتا "ةيادملا" يف ةروسلاب هدييقتو «طئاحلاو مهردلا اذكو «ةيآ

 41١7/١[ :قئارلا رحبلا] .بوتكملا سم الإ عنمب ال هنإف «هريغ فالخب «هريغو بوتكملا هلك
 دودشم هؤازحأ زرشم فحضم :"نايبلا ةياغ" يفو ءزرشملا دلحلا :ليقف :فالتحا فالغلا ريسفت يفو :فالغب

 :ليقو «حصألا يف "هيلع يذلا دلحلا" :فالغلاو :"يثاكلا" يفو «ةيبرعب تسيلو «ةزاريشلا نم ضعب ىلإ اهضعب

 يف لوقلا اذه ححصو «ركذ الب هعيب يف لخدي بح هنم فحصملاب لصتملاو ءاهوحنو ةطيرخلاك لصفنملا وه
 لوخد ةيانجلاب مرحي يأ :دجسم لوخدو 4١7/١[ :فرصتب قئارلا رحبلا] .بتكلا نم ريثكو "ةيادهلا"'
 قلطأو ءاضوخد نم بنجلا عنمي الف «طابرلاو ةسردملاو زئانحلاو ديعلا ىلصمك هريغ جرخف «دجسملاب ديق ءدجسم

 .رورملل وأ ثكملل لوخدلا ناك اذإ ام لمشف لوخدلا

 ١٤۸[ :حالفلا يقارم] .هل ةحئار ال هنأ :هتمالعو «محرلا نم سيل رجفنا قرع مد وه :ةضاحتسالا مدو

 [ةالص لك تقول ءاجنتسالا اهيلع بحي ال هنأ دافأ] :ةضاحتسملا .راذعألا يوذ ةراهط يف عورش :ًاضوتتو

 زواجي وأ ءامهلقأ يف اًمداع ىلع داز وأ «سافنلا رثكأ وأ هرثكأ ىلع داز وأ «ضيحلا لقأ نع صقن مد تاذ يه

 ماللا حتفب :سلسلا :ليق :لوب سلسك ٠٤۸[ :حالفلا يقارم] .نينس عست غلبت مل لاو ىلبحلاو ءامهرثكأ

 وأ «هتناثم يف فعضل هلوب رطاقت عطقني ال يذلا وه :هبحاصو «ضرملا اذه هب نم اهرسكبو «جراخلا سفن

 لاحلا ىلع لحما مسا قالطإ نم هيف ام نايرج يأ :نطب قالطتساو ١[ 43 :يواطحطلا ةيشاح] .ةدوربلا ةبلغل

 ١[ 45 :يواطحطلا ةيشاح] .يداولا لاسك هيف



 رودذعملا ماكحأ ا ةراهطلا باتك

 ءوضو لإ «لئارتلاو ضلارفلا نم نع اوؤاش ا رز «ض رف وف 9
EEاًضيأ  

 0 ا o ل «هتوبب طرش اذهو ,ةالصلاو ءوضولا ردعب عاطقنا هيف سيل
 باعيتسالا ةرذعل يأ

 اذإ تقولا يف رذعلا بحاص ةراهط ىقبت امنإو :"عئادبلا" يف لاق [لفن الو ضرف لكل ال] :ضرف لك تقول
 نم لاس مث ءأضوتف هيرخنم دحأ نم مدلا لاس اذإ امك «ىقبت الف رخآ ًاثدح ثدحأ اذإ امأ «رحآ ًاثدح ثدحي مل

 اعيمج امهنم لاس اذإ امأف «ةراهطلا تقو ادوجوم نكي مل ديدج ثدح اذه نأل ؛ءوضولا هيلعف ءرخآلا رخنملا

 داري ال :خ2 ! ضئارفلا نم 4:7/١[ :قئارلا رحبلا] .تقولا يقب ام هئوضو ىلع وهف ءامهدحأ عطقنا مث أضوتف

 595/١ ١[ :ةيانعلا] .اندنع ايقاب تقولا ماد ام اًضيأ تابجاولاو روذنلا نولصي لب رصحلا هب

 لوحدلاب لطبي :رفز لاقو ءدمحمو ةفينح يبأ لوق وهو ءطقف تقولا جورخب مهؤوضو لطبي يأ :تقولا جورخب
 عولط دعب اوؤضوت اذإ :امهدحأ :نيعضوم يف رهظت فالخلا ةرمثو ءامهنم دحاو لكب لطبي :فسوي وبأ لاقو «طقف

 عولط لبق اوؤضوت اذإ :يناثلاو ءكلذ مهل سيل :رفزو فسوي يبأ دنعو ءامهدنع رهظلا هب اولصي نأ مهل سمشلا
 ١87/١[ :قئاقحلا نييبت] .ضقتنت ال :رفز دنعو ءمهدنع سمشلا عولطب مهراهط ضقتنا سمشلا

 ىلإ مادو عاطقنالا ىلع ناك اذإ امأ «ءوضولا دعب ناليسلا دجو وأ ناليسلا ىلع اوؤضوت اذإ هجورخب لطبي امنإ مث

 رام انخياشم نأ ملعا مث 5/١*4[ :قئارلا رحبلا] .ليسي وأ رحآ اثدح ثدحي مل ام جورخلاب لطبي الف «تقولا ج ورح

 يف لوحدلاو جورخلل ريثأت الف الإو «نيملعتملا ىلع لهسيل هلوخد وأ تقولا جورخخ ىلإ ةراهطلا ضاقتنا اوفاضأ
 جرح ام دعب نيفخلا ىلع اوحسع نأ مف زوجي ال اذهلو «هدنع قباسلا ثدحلا رهظي امنإو «ةقيقح ضاقتنالا

 يف ال ئراطلا ثدحلا يف اصن فرع امهزاوج نأل ؛ةالصلا يف مهو تقولا جرح اذإ ءانبلا مهل زوجي ال اذكو «تقولا

 ١87/١[ :قئاقحلا نييبت] .قباسلا ثدحلا رهظي تقولا جورخبو «قباسلا ثدحلا

 ىلثبا نم يأ :ريضي الو شنب هب فسوي يبأل افالح ءامهتما لكي الو هلم رفزل افالح «هلوخدب ال يأ :طقف

 عولطلا نيب امك «لمهملا تقولا هيلع دري المل ؛ةضورفملاب ةديقم يهو اهقلطأ :ةالصلاو .ءوضولا ضقانب

 هبعوتسا ول اذكو ءآروذعم ريصي ال هبعوتسا ولف «ىحضلاو ديعلا يهو «ةضورفم ريغ ةالصل تقو هنإف ؛لاوزلاو
 .ءرب نوكي ال عاطقنالا

 ناب ايمكح- وأ 6تقولا عيمج يف رذعلا دجو نأب اا ناك ءاوس -اقلطم باعيتسالا نم روكذملا يأ :اذهو

 .ًءادتبا اروذعم هنوكل ؛طرش -ةالصلاو ةراهطلا عسي ال اليلق اعاطقنا رذعلا عطقني



 رودعملا ماكحأ هم ةراهطلا باتك

 جورو هعاطقنا طرشو ةر ولو كلذ دعب تقو 5 2 هدوج و هماود طرشو
 ادتس م ۳ < ادم

 مج

 كايلق ولو هيف دجوي مك يذلا ثدحلاو الإ ةالص تقو مهيلع ضمب , اذإ ىقبي نيروذعملا مكح يأ :هماود طرشو

 .يمكحلاو يقيقحلا باعيتسالا :كلذ .نيروذعم موك نع اوجرخ ًالماك انقو عطقنا ول يح



 N تا

 اهنع ةراهطلاو ساجنألا باب

 (حوفسملا مدلاو رمخلاك ةظيلغلاف ,ةفيفح و ةظيلغ : نسق .ىلإ اعلا عصا
E 

 و ف ا اعل ا عيحرو «بلكلا وجنو ؛لك ويال ام لوبو ءامباهإو ةعيلا محو
 زا يمدآلاک هغابد لبق ةتيملا دلج

 «يمكحلاو يقيقحلا ىلع قلطيو ءرذقتسم لكل امسا لمعتسا مث ءردصم لصأل يف وهو «نيتحتفب سجن عمج :ساجنألا
 دارملا نأ ىلع ةلاد ةنيرق ناك يمكحلا ركذ مدقت امل نكل «دارملل ًانييعت "ةيقيقحلا ساحبألا باب" :لوقي نأ يغبني ناكف

 [حالفلا يقارم ۹۱/۱ :قئاقحلا نبت ىلع يبلشلا] .يقيقحلاب ثبخلاو «يمكحلاب ثدحلا صتخيو «يقيقحلا وه انه

 صنب هتساحن تتبث ام ةظيلغلا :ةفينح يبأ دنعف «ةفيفخلاو ةظيلغلا هب تبثي اميف اوفلتخا مهأ ملعا :ةظيلغ
 هتساحب يف ناصنلا ضراعت ام :ةفيفخلاو «نيصن ضراعت هيف دجوي مل امن هوحنو مدلاك «هفلاخخ رحآ صن هضراعي مل

 اوهزنتسا" :ال2082] هلوق نإف ؛همحل لكؤي ام لوب :لثم «ححرملا دوحول ؛ىلوأ ةساجنلاب ذحألا ناكو «هتراهطو

 فسوي يبأ دنعو «ضراعتلل ؛همكح فخف «هتراهط ىلع لدي نيينرعلا ربخو «هتساج ىلع لدي "لوبلا نم
 رهظت فالخلا ةرمثو «هب لمعلا بوجو يف ةجح داهتجالا نأل ؛ففخ وهف هتراهط يف داهتجالا غاس ام :دمحمو

 :لاقو «ةثورلا ىقلأ هنأ نم للت هنع يور ام نأل ؛ةظلغم :ةفينح يبأ دنعف ءاهوحنو رعبلاو از ثورلا يف

 هيف ىولبلا نإف «يمدآلا لوب يف امك صنلا عضوم يف ىولبلاب هدنع رابتعا الو «رحآ صن هضراعي مل سکر اهإ
 فاالخب ءامي قرطلا ءالتمال ؛ىولبلا مومعل ؛اقراهط ىري اكلام نإف ؛هيف ءاملعلا فالتخال ؛ةففخم :امهدنعو ءمعأ

 .هفشنت ضرألا نأل ؛همحل لك ؤي ال امث هريغو رامحلا لوب

 ةبرشألا ةيقب نأل ؛رمخلاب ديق [(حالفلا يقارم) .دبزلاب فذقو دتشاو ىلغ اذإ بنعلا ءام نم يلا يه] :رمخلاك
 :ىرخأ يفو «ةففخم :ىرخأ يقو «ةظلغم :ةياور يف «تاياور ثالث اهيف بيبزلا عيقنو ركسلاو ءالطلاك ةمرخما
 رمخلا ريغ ةمرحو «ةيعطق اهتمرح نأل ؛تاياورلا قافتاب ظلغم هنإف ءرمخلا فالخب :"عئادبلا" يف اهركذ «ةرهاط
 451/١[ :قئارلا رحبلا] .ظيلغتلا حيحرت يغبنيو «ةيعطق تسيل

 «ناليسلا هنأش نم نوكي نأ دارملاو (يناتسهق) .ريهطتلا مكح هقحلي لحم ىلإ ناويح يأ نم لئاسلا يأ :مدلاو

 احوفسم ولو رهاط هنإف «ديهشلا ريغ مدب ديقم وهو هقلطأ «سجن وهف «محللا ىلع ولو حوفسملا دمج ولف
 نع لاز هنأل ؛هنم هباصأ اذإ الإ ١ ١[ :يواطحطلا ةيشاح] .هتالص تزاج يلصملا هله ولف «هيلع مادام

 كمسلا محل هيلع دري الل ؛مدلا تاذ ةتيملا اب دارأ :ةتيملا محلو (راتحلا درر .هتراهطب مكح يذلا ناكملا

 .ةلئاس هل سفن ال امو «دارحلاو

 ؛شافخلا لوب هنم ئثتسيو «فالتحا هيفو «ةرأفلاو ةرهلا لوب لمشو «معطي مل يذلا ريغصلا لوب لمشف هقلطأ :خلإ لوبو

 (دراوملا برقأ) .طئاغ وأ حير نم نطبلا نم جرخي ام وه ميحلاب :بلكلا وجنو 4517/١[ :قئارلا رحبلا] .رهاط هنإف



 اهنع ةراهطلاو ساجنألا 0 -  ةراهطلا باتك

 لانا 5 ا ٠ eref رمل وش

EY ha tak JF i uli aê Oيفعو <  

 N REE . [ةفيفخلا نم] ددا را با جورب لو انبوب ا يم هينا ىلا

 ندب نم جرح اذإ هب ءوضولا ضقتني يذلا يأ :خإ ءوضولا ضقني امو .للغرم :ءازلا ديدشتو رسكلاب :زوإلاو
 مونلا وحن جرخف «يقيقحلا ضقانلا دارملاو ؛حيحصلا ىلع ٌرهاط هنإف ؛حيرلا هنم ئثتسيو «ةظيلغلا ةساجنلا نم ناسنإلا

 امو «مفلا المي مل يذلا ءيقلاك ضقني ال ام امأو ءيناعملا نم امهفوكل ؛ةساحب الو ةراهطب نافصوي ال امإف ؛ةهقهقلاو

 ١ هه :ةدايزب يواطحطلا ةيشاح] .تادماحلا نود تاعئاملا سجني :ليقو «حيحصلا ىلع رهاطف مدلا وحن نم لسي م

 يف لحاد هنأ مهوتي الثل ؛هب حّرص فالتخا همحل لكأ يف ناك امل نكل «هلبق اميف لخاد وهو :سرفلا لوبكف

 كني دمحم دنع رهاط ءامهدنع ففخم هنإف ؛كلذك سيلو ءاظلغم نوكيف ,مامإلا دنع همحل لك ۇي ال ام لوب

 ديق [ةيشحولاو ةيلهألا معنلا نم] :خ! لكؤي ام لوب 4514/١[ :رييغت عم قئارلا رحبلا] .همحل لكؤي ام لوبك
 .نيصنلا ضراعت مدعل ؛مامإلا دنع ةظلغم هتساحن منغلا رعبو رقبلا يثحو ريمحلاو لاغبلاو ليخلا ثور نأل ؛اهلوبب

 :يواطحطلا لاق ١55[ :حالفلا يقارم] .ًارحخآ دمحم اهرهطو «ىولبلا مومعل رهظألا وهو «فالتحال ؛ةفيفح :امهدنعو
 ١55[ :يواطحطلا ةيشاح] ."قناتسهقلا" يف امك هب ذحأن ال

 جارسلا" يف امل ؛ةهاركلا مدع ال هتلازإ نودب ةالصلا ةحص وفعلا نم هدارم [كلذ نع عراشلا افع يأ] :يفعو

 يف لحد دقو لقأ تناك نإو ءأعامحإ اهعم ةالصلا هركت مهردلا ردق ةساجنلا تناك نإ :هريغو "جاهولا

 ناك نإف ؛ةعامجلا هتوفت تناك نإو «ةالصلا لابقتساو اهتلازإ لضفألاف «ةعس تقولا يف ناك نإ ءرظن «ةالصلا

 رخآ يف ناك نإو «نيقيب ةزئاحلا ةالصلل ًايدؤم نوكيل ؛اًضيأ كلذكف رخآ عضوم يف نيرخآ ةعامج دجيو ءاملا دجي

 ؛ةيعرحت ةهاركلا نأ رهاظلاو ءاهعطقي الو هتالص ىلع يضع رخآ عضوم ف ةعامجلا كردي ال وأ تقولا

 [45 4/١ :قئارلا رحبلا] .ًاهيزنت هوركملا لحأل ضفرت الو ءاهلحأل ةالصلا ضفر مهزيوجتل
 ءاطاريق نورشع وهو ءانزو مهردلا ردق ربتعيف :ةدسحتم تناك نإ ةظلغملا ةساحنلا نإف «ليصفت هيفو :مهردلا ردق

 .حيحصلا وهو «يناودنهلا هقفو امك عباصألا لصافم لخاد فكلا رعقم ردق وهو «ةحاسم ربتعملاف «ةعئام تناك نإو

 .ةففخم ةساجنلا تناك اذإ باصملا بوثلا عبر نم لقأ تاساجنلا نم ناك ام يفع يأ :بوثلا عبر نود امو

 مكلاو ليذلاك ةساجنلا هتباصأ فرط عبُر :ليقف :لاوقأ ةثالث ىلع عبرلا رابتعا ةيفيك يف اوفلتخا مهفأ ملعاو

 "ةفحتلا" بحاص هححصو ءاندب ناك نإ لجرلاو ديلاك باصملا وضعلا عبرو ءابوث باصملا ناك نإ صيرحدلاو

 بحاص هححصو «ندبلاو بوثلا عيمج عبر :ليقو «ىوتفلا هيلعو :"قئاقحلا' يفو ,"جارسلا"و "ىبتحملا"و "طيح
 - ريغ نم هيف يور ام حصأ اذهو :عطقألا لاق .رزئملاك ةالصلا هيف زوجت بوث ندأ عبر :ليقو «'"طوسبملا"



 اهنع ةراهطلاو ساجنألا 1 ةراهطلا باتك

 مئان قرع نم ناسحن بارت وأ شارف لتباولو «ربإلا سوؤرك لوب شاشر يفعو

 سجنی ال امك الف الإو ءاسجنت «مدقلاو ندبلا 2 ةساجنلا رثأ رهظو «مدق للب وأ

 سجني الو ءرصع ول بطرلا رصعني ال بطر سحب بوث يف فل رهاط فاج بوث

 ,ةساح ىلع تبه جيزب الو ءهنم تدنتف.عةسباي ةسج ضرأ ىلع هرشنب بطر بوث

 تّلتبا الثم نيقرس وأ لوب

 دا هدو E هعمااو EG. ae ف سجنتم رهطيو ( هيف ف اهرثأ رهظي نأ الإ بوثلا تناضأف

 اجتلا نيتروضلا الك نم ءانشتسا

 ىوتفلا نأب لوألا حجرت نكل «ىرت امك حيحصتلا فلتحا دقف 1|

 ندأ وأ ندبلا عيمجل ارتاس ناك ءاوس «هيلع وه بوثلا عبر رابتعا دارملا نأب نيريخألا نيب "حتفلا" يف قفو «هيلع

 [فذحب راتحلا در 47/١« :قئارلا رحبلا] .الصأ لوألا لوقلا لقني مل و ءادج نسح وهو .ةالصلا هيف زوجت ام

 هباصأ اذإ ام لمشف هقلطأ .بوثلا ًالتما نإو «ةرورضلل ؛هنع وفعم ربإلا سوؤر ردق حضتنملا لوبلا يأ :يفعو

 ةلسملا سوؤر لثم ناك ول هنأل ؛ربإلا سوؤرب ديقو «هريغ لوبو هلوب لشو ءاضيأ هلسغ بحي ال هنإف ءرثكف ٌءام

 .امهوحنو عمدلاو مدلا نم ششرت ام حتفلاب :شاشر 477/١[ :(فرصتو فذحب) قئارلا رحبلا] .عنم

 ىشم وأ «هقرع نم ًالتبم بارتلا وأ شارفلا راصو سجن بارت وأ سحب شارف ىلع دحأ مان نإ يأ :خل! لتبا ولو

 يف ةساحنلا رثأ رهظو ؛همدق للب نم ًالتبم بارتلا وأ شارفلا راصو سحنلا بارتلا وأ سجنلا شارفلا ىلع دحأ
 مئانلا ةلأسم يأ «نيتلأسملا الكل طرش ةساجنلا رثأ روهظ نأ ملعاو «مدقلاو ندبلا ةساجنب مكحي «مدقلا وأ ندبلا

 ندبلا يف ةساجنلا رثأ رهظي مل نإو يأ :الف الإو .كلذك ظقيتسملا يف مكحلا نإف «يقافتا مئانلا ديقو «يشاملاو

 .امهنم دحاو لك سجبني الف مدقلا وأ

 لك نوكي نأ امإ :ولخي الف ءائيش هنم بستكاو ءامب لتبم سحب يف رهاط فل اذإ هنأ ملعا :خلإ سجني ال امك

 سحبني ال ٍدنيحو «كلذك امهنم دحاو نوكي ال وأ ءقافتا رهاطلا سجني ٍدئئيحو ءرطق رصعنا ول ثيحب امهنم
 حصألاو ءطقف سحنلا وأ «يعقاو ال يلقع رمأ وهو ءطقف رهاطلا ةلاحلا هذه يذلا نوكي وأ ءاقافتا رهاطلا

 نأ طرتشيو ءال الإو «سجنت رطق رصعنا ول ثيحب ناك نإف «بستكملا رهاطلاب ةربعلا نأ اهيف يناولحلا دنع
 حرش" يف امك سحجنتمي لب ةساحن نيعب اسجنتم سحنلا نوكي ال نأو ءرهاطلا يف ًارهاظ رثألا نوكي ال

 ءابوث وأ ءاندب ناك اذإ ام لمشف سجنتملا قلطأ :خإ سجنتم رهطيو[55١ :يواطحطلا ةيشاح] ."ةينملا
 .ةظيلغو ةفيفح نيعونلا الك تلمشف ةساجنلاو «ةينآ وأ



 اهنع ةراهطلاو ساجنألا 10 ةراهطلا باتك

 «هلاوز قش رثأ ءاقب رضي الو فلا نلف ىلع 0 ولو اھ لاوزب ةيئرم ةساجنب
 اسغلا رارکت طظ مف

 ندبلاو بوثلا نع ةساجنلا رهطتو قرم لك رصعلاو اك ا ةيئرملا ريغو

 جا هرعت هع اع هلام 6 هاكر ene فخلا رهطيو «درولا ءامو ّلخلاك ليزم عئام لكبو «ءاملاب

 «ةرذعلاو مدلاك فافحللا دعب ىري ام :ةيئرملاف «ةيئرم ريغو «ةيئرم :نيعون ىلع ةساجنلا نأ ملعا :ةيئرم

 لورت نأ ىلإ اهيلع كيري هنإف ثالاثلاب كرت م ول اأ دافأ :اهنيع لاوزب .لوبلاك هدعب ىري ال ام :ةيئرملا ريغ و

 يملاو «كلدلاب فخلاك لسغ ريغ نم رهطي ام لمشيل ؛اهلسغب :لقي ملو "اهنيع لاوزب" :لاق امنإو «نيعلا

 نم نيعلا لاوز كلذ يف يفكي لب ؛لسغلا ىلإ جاتحي ال هلك اذه يفف «سبيلاب , اچ ج پا ديب زم

 لاوز دعب نيترم لسغي هنأ رفعج يبأ هيقفلا نعو :حيحصلا ىلع 4717/١[ :فرصتب قئارلا رحبلا] .ل

 ١[ 594 :فذخت حالفلا يقارم] .هدعب اثالث مالسإللا رخف نعو نيعلا

 رانلاب ىلغملا ءاملا وأ نانشألاو نوباصلاك ءاملا ريغ لامعتسا ىلإ هتلازإ يف جاتحي نأ :ةقشملا ريسفت :هلاوز قش

 قش:نإف نوللا امأو ءاقلطم نيعلا لاوز دعب ةحئتارلا نع ىفعي هنأ "تايبلاةياغ" قام رهاظو.« "جارسلا" يف اذك

 ثالثب رهطي ةساجنلا نم يئرملا ريغ يأ :ةيئرملا ريغو AYY ىف ةئارلا رحبلا] .الف الإو ءاضيأ ىفعي هتلازإ

 .ًابلاغ هدنع لصحت نظلا ةبلغ نأل ؛ثالثلاب هردق امنإو «نظلا ةبلغ هيف ربتعملاو ءةرم لك يف لازم «تالاسغ

 ةيمكحلا نأ هيلع دري العل ؛ةيقيقحلا ةساجنلا ةساجنلاب دار :2! ةساجنلا رهطتو ۳۰۹/١ :يلاقلا قيبتا

 قلطملا لمشف ءاملاو «ةيئرم ريغو «ةيئرم :نيعونلا الك تقلا ةساجنلا قلطأ و (ليزم ند ندبلا نع.لوزت ال

 .حيحصلا ىلع لمعتسملابو ءاقافتا هب اهتلازإ زوجي قلطملا نإف «لمعتسملاو

 ؛"ةيادملا" يف امك رهاطلاب هديقي ملو كلذ هبشأ امو «نبللاو نمسلاو نهدلا جر خيل ایر هن کب ديف :خلإ عئام لكبو

 تيقبو مدلا ةساج تلاز همحل لكؤي ام لوبب مدلاب سجنتملا بوثلا لسغ ول يح «طرتشي ال :ليقف «هيف فالتخالل

 نم يف اًضيأ فالتحالا ةرمث رهظتو «نوكي ال لوبلاب ريهطتلا نأ يسحرسلا ححصو «شحفي مل ام عنمي الف «لوبلا ةساخن

 ٤٤١/١[ :فدذحب قئارلا رحبلا] :حيحصلا ىلع ثنحيو «فيعضلا ىلع ثدحي ال لوبلاب هلسغ دقو «مد هيف ام :فلح

 .هلسغ نم دبالف مرج اه نكي مل نإو «مرحج اهل ةساحن هتباصأ اذإ كلدلاب هوحنو فخلا رهطي يأ :فخلا

 دعب ىري ال امو «مرج وهف مدلاو ةرذعلاك فخلا رهاظ ىلع فافحلا دعب ىقبي ام لك نأ :امهنيب لصافلاو

 اذإ ام لمشف مرحلا قلطأو «يملا يق الإ كلدلاب نارهطي ال ندبلاو بوثلا نأل ؛فخلاب ديق مرجج سيلف فافجلا

 ضرألاب هحسمف «دمحتساف «دامر وأ لمر ىلع هب ىشمف ءرمخب فخلا لتبا نأب ءاهريغ نم وأ اهنم مرحلا ناك

 [414 14/١ :رييغتب قئارلا رحبلا] .حيحصلا وهو ءرهط «رثانت يح



 اهوحنو ةتيملا دلج ةراهط ۴ ةراهطلا باتك

 .حسملاب هوحنو سلا re «ةبطر e د مرح اه ةساحن نم كلاب هوڪو
 ةقرح وأ بارتي خياشملا ةماع هيلعو بارتلا وأ ض رالا ىلع لعتلاك

 ءاهنم مميتلا نود اهيلع ةالصلا تزاح تنو ضرألا نع ةساجنلا رثأ بهذ اذإو
 ضرألا ضرألا دق ليوأتب اهولو اهحير

 ناک انيديع قلاحسسا اخ رهطت و مئاق ءالك و رجش نم احب ام رهطيو
 ةساجنلا نم

 «ندبلاو بولا چ هک رفب فاجلا يملا رهطيو ةرانلاب تقرتحا وأ ڪا تراص
 سيايلا

 [اهوحنو ةتيملا دلج ةراهط يفإ لصف

 + 0192 E هوو ae اكو مكساج سلع ‹ظ رقلاك ةيقيقحلا ةغابدلاب ةتيملا دلج رهطي

 رهطي ال هنإف ؛ًاشوقنم وأ ادص هيلع ناك اذإ ديدحلا لوألاب جرخف «هل ماسم ال ليقص لك هب دارأ :هوحنو

 NF :رييغتب ي ءاطحطلا شاخ | .ماسملا دوجول ؛ليقصلا بوثلا يياثلاب جرخو ؛لسغلاب الإ

 ندبلاو ريصحلاو بوغلا نع ازارتحا ضرألاب ديق :لإ رثأ بهذ اذإو .ةنوهدملا ناوألاو ةآرملاك :هوحنو

 دييقتلا نأل ؛يرودقلا هديق امك , سمشلاب هديقي لو فافحلا يف قلطأو ءاقلطم فافحلاب رهطت ال اهنإف كلذ ريغو

 ول ةساجنلا نأل ؛فافجلاب ديقو «لظلاو حيرلاو رانلاو سمشلاب فافحلا نيب قرف الف الإو «ةداعلا ىلع ينبم هب
 اهرثأ بهذو تفح ول األ ؛حيرلاو نوللاو معطلا وه يذلا رثألا باهذب ديقو ءلسغلاب الإ رهطت ال ةبطر تناك

 50/١ ١[ :فرصتب قئارلا رحبلا] .اهناكم ىلع ةالصلا رحت مل ةحئارلا مشو هفنأ عضو اذإ ناكو «ةيؤرلاب

 لاوز ملع سجنتلابو ءأروهطو ًارهاط سجنتلا لبق ملع ديعصلا نأل ؛اهنم مميتلا رجب مل امنإو :ّلإ مميتلا نود
 اروهط نكي مل اذإو «هلاوز نم ملع ام ىلع رخآلا ىقبيف ؛ةراهطلا نيعأ امهدحأ اعرش فافحلاب تبث مث «نيفصولا

 :ةيطرتخلا "نإ" ىلع تلخد ةراج "كاكلا" راض ناك [؟١/25 ؛قئارلا ركبلا] دهب مي أل

 م نيب قرف ال هنأ حيحصلاو «فالتحا كرفلاب اهينم ةراهط يقو ءاهينمو هينم لمشف يملا ةلأسم قلطأ :ينملا رهطيو

 ذفن ةناطب بوثلل ناك اذإ ام لمشو «كرفلاب امهنم لك رهطيف ؛ليسغلاو ديدحلا لمشف بوثلا يف قلطأو «ةأرملا نيمو لحرلا
 [4 417/١ :فذحب قئارلا رحبلا] .ئيملا ءازجأ نم هنأل ؛ةراهطلاك كرفلاب رهطت ةناطبلا نأ حيحصلاو «فالتحا هيفو ءاهيلإ

 ؛غابدلاب رهطيف «ليفلا دلج هلوق مومع يف لحدي :ةتيملا دلج .هدعب رثآلا ءاقب رضي الو تتفتي نح :هكرفب

 (فذحب قئارلا رحبلا) .عابسلا رئاسك وه :امهدنعو «نيعلا سجن ليفلا نإ :هلوق يف دمحم افالح



 اهوحنو ةتيملا دلج ةراهط 1٤ ةراهطلا باتك

 ةاكذلا رهطت و «يمدآلاو ريزصخلا دلح الإ ‹سيمشتلاو بيرسلاك ةيمكحلاب و

 ارفاک ناک ولو ممشلا ف هعضو هيلع بارتلا عضو

 يرسي ال ءيش لكو «هب يفي ام حصأ ىلع همحل نود لوكأملا ريغ دلج ةيعرشلا
 لوك املا ره هللا سوح

 نكي مل ام مظعلاو رفاحلاو نرقلاو زوزحتا شيرلاو رعشلاك توملاب سجني ال مدلا هيف
 ماداس يعم

 «لالح ا, كاسا 8 فاط كا ةجفانو ‹حيحصلا يف سجن بصعلاو «مسد هب

 . هب بيطتم ةالص حصت ٌرهاط دابزلاو

 هب سمشلا تلمع اذإ سيمشتلاب رهطي امنإ :لوقي ةفينح يأ باحصأ ضغب تعمس :رصن وبأ لاق :سيمشتلاو

 نأل ؛ركذلا يف يمدآلا ىلع ريزنخلا مدق امنإ :ريزنخلا دلج ١58[ :يواطحطلا ةيشاح] .غابدلا لمع

 اه جرح :ةيعرشلا (قئارلا رحبلا) .لمكأ كلذ يف يمدآلا ريخأتو ؛ةساجنلا نايب يف هنوكل ؛ةناهإ عضوم عضوملا

 يل حيحصتلا فلتحا : | حصا ١[ 3 :حالفلا يقارم] .ادمع ةيمستلا كراتو ءاديص مرحلاو ءائيش يسوحملا حبذ

 ١55[ :حالفلا يقارم] .دلجلا ىلإ جايتحالل ؛ةيعرشلا ةاكذلاب همحشو «لوك أملا ريغ محل ةراهط

 كدولا ةكرحم :مسد ١73[ :حالفلا يقارم] .ريزنخلا ريغ ناويحلا ءازجأب صوصخم وهو هممع :خإ ءيش لكو
 ىلع صن :لالح ٠۷١[ :حالفلا يقارم].بلص ريغ مظع هنأل ؛ٌرهاط :ليقو :حيحصلا يف سجن .محش وأ محل نم

 ١07١[ :حالفلا يقارم] .هلكأ لحي ال رهاط بارتلاك ؛هلكأ لح ءيشلا ةراهط نم مزلي ال هنأل ؛هلكأ لح

 .رونسلاك ةباد نم بلجي بويطلا نم عون :دابزلاو



 ةالصلا تاقوأ ٠ ٥ ةالصلا باتك

 ةالصلا باتك

 سلا ةر اع وو «لقعلاو غولبلاو مالسإلا :ءايشأ ةن ةنالث اهتيضرفل طرتشي
 انانإ وااروكذ ةالصلاك موصلا و اك صخخشلا ١ فيلكتل

 .ةبشخب ال ديب رشعل اهيلع برضتو «نينس
 اهكرت ىلع

 حبصلا تقو :ةسمخ تاقوألاو اسوق انوسو كتقولا لوأب بحبو ءاتاقوأ اميابسأو
 روس ةضورفملا تاولصلل اهلعف ضرتفت يأ

 سمشلا لاوز نم رهظلا تقوو «سمشلا عولط ليبق ىلإ قداصلا رجفلا عولط نم
 راتحاو «ءاوتسالا لظ ىوس هلثم وأ هيلثم ءيش لك لظ ريصي نأ ىلإ

 وأ لخملا ىلع ةدايزلا ءادتبا نم رصعلا تقوو «نيبحاصلا لوق وهو «يواحطلا
 5 عي ىلع

 ضرفو «نيع ضرف :ناعون ضرفلا نأ ملعا :اهتيضرفل .ةليسولا نايب دعب دوصقملا يف عورش :ةالصلا باتك

 :ةيافك ضرفو .هوحنو ناميإلاك «ضعبلا ةماقإب ضعبلا نع طقسي الو «هتماقإ دحاو لك مزلي ام :نيعلا ضرفف «ةيافك

 تتبث نيع ضرف ةالصلاو ءةزانجلا ةالصو داهحلاك «نيقابلا نع ضعبلا ةماقإب طقسيو «هتماقإ نيملسملا عيمج مزلي ام

 .يبص ىلع ضرتفي الف :غولبلاو .رفاك ىلع ضرتفي الف :مالسإلا ١31/١[ :ريدقلا حتف] .باتكلاب اهتيضرف
 ١174| :يواطحطلا ةيشاح] .تقولا يف ءادألا كرات مثإ الثم ثلاثلاو يناثلاو لوألا ءزحلا نع ريحأتلاب مثأي ال يأ :اعسوم

 ع ليربح- اهيف م هاللضص لوأ األ ؛رهظلا تقو نايب أدبي نأ ىلوألا ناك و ءرجفلا تقو نايبب ًادتپا :حبصلا

 ضايبلا وه] :قداصلا رجفلا [؟١/7١ :قئاقحلا نييبتإ .هرخآو هلوأ يف فلتحا ام تقو رجفلا تقو نأ الإ

 هزل ؛ايذاك لوألا يمس و (ةليب ف حبصلا رع قدص هنأ ءاتداع يناثلا رجفلا يم س [ليظتسملا ل ريطتسملا رشتنملا

 املا :قئاقحلا يبت | واک هنأكف «مالضلا هبقعي ۾ رولا بهدي و ءادوتسي 53 (ءيصي

 دنع لعجيو «ةيوتسم ضرأ يف ةيوتسم ةبشخ زرغي نأ :اهحصأ :تاياور لاوزلا ةفرعم يف :خإ سمشلا لاوز
 ملع طخلا زواجيو لوطي لظلا ناك نإو «لزت م سمشلاف ةمالعلا نع صقني لظلا ناك نإف ءةمالع اهلظ ىهتنم

 4/85/١[ :قئارلا رحبلا] ."ةيريهظلا" يف اذك «لاوزلا تقو وهف «لوطلاو رصقلا نم لظلا عنتما نإو ؛تلاز اهنأ

 لظ راص اذإ :امهدنعو ءرصعلا تقو لخديو رهظلا تقو جرخي هيلثم ءيش لك لظ راص اذإ :هدنعف :لخملا ىلع
 وهو «رهظلا تقو رخآو رصعلا تقو لوأ يف فالتخالا نوكي اذه ىلعف ءرصعلا تقو لحدي هلثم ءيش لك

 ١3414/١[ :ةيافكلا] .ةياورلا رهاظ



 ةالصلا تاقوأ و ةالصلا باتك

 «حبصلا ىلإ هنم رتولاو ءاشعلاو «هب ىفملا ىلع رمحألا قفشلا بورغ ىلإ هنم برغملاو
 اعامجإ قداصلا

 هيلع ابجي مل امهتقو دجي مل نمو «مزاللا بيترتلل ءاشعلا ىلع رتولا مدقي الو

 مظعألا مامإلا طرشب جاحلل ةفرع يف الإ رذعب تقو يف نيضرف نيب عمجي الو

 رهظلا تقو يف

 | :الاقف :ئفشلا ريسفت ق ارفلقعا كلو قفقلا Nr يحس الا ىلع ارقتتا مقا ملعا :قفشلا

 برغم تقوف «ةرمحلا دعب يذلا ضايبلا وه قفشلا :ةفينح وبأ لاقو «ةفينح يبأ عوجر ىوري هيلإو «ةرمحلا وه
 نم رتولاو ءاشعلا ةالص تقو ءادتبا يأ :ءاشعلاو .مامإلا لوق رحبلا يف ححرو ءامهدنع هنم ةفينح يبأ دنع ديزأ

 ٠۷۸[ :حالفلا يقارم] .فلسلا عامجإل ؛قداصلا حبصلا عولط ليبق ىلإ مدقت يذلا فالتخالا ىلع قفشلا بورغ

 ديال ايسأن ءاشعلا ىلع رتولا عدق ولف ء"ةياذبلا" a is مه امك ركذتلاب ٌديقم وهو هقلطأ :خ2! رتولا مدقي ال

 :ةراهط ريغب ءاشعلا ىلص هنأ ركذت مث ءرتولا ىلصو ًاضوتو ماقف مان مث ةراهط ريغب ءاشعلا ىلص ول اذكو «رتولا

 .امهيف رتولا نود اهديعي

 نع باوج اذهو «رتولاو ءاشعلا نيب مزاللا بيترتلا بوجول ؛ءاشعلا ىلع رتولا مدقي ال يأ :مزاللا بيترتلل

 تقولا نوكل ال «بيترتلل ؛زوجي ال امنإ هنأب باحأ ؟هتقو لوحد دعب هميدقت زوجي ال مل :هريرقت ءردقم لاؤس

 ايسان اهيلع رتولا مدق ول اميف رهظي فالخلا رثأو «ءاشعلل عبت هنأل ؛امهوق ىلعو «هلوق ىلع اذهو «لحدي م
 1/١+"[ :راتخما در] .ديعي :امهدنعو ءهذنغ هديعي ال ءوضو ريغ ىلع طقف اهالص هنأ ركذت وأ

 نأ لبق وأ ءسمشلا برغت امك رجفلا علطي دلب يف ناك نأب رتولاو ءاشعلا تقو دج مل نم يأ :خلإ دجي مل نمو
 تقو يف نيضرف نيب عمجلا زوج ال يأ :خلإ عمجي الو .تقولا وهو «ببسلا مدعل ؛هيلع ابجي مل قفشلا بيغي
 ناطلسلا يأ- مظعألا مامإلا عم جاحلا يلمع نأ طرشب «مهريغل ال «جاحلل ةفرع يف الإ ءرذعل ناك ولو دحاو

 دعب مرحأ ولو رصعلاو رهظلا نم لك ةالص لاح «ةرمع ال :جحب مارحإلا طرشب ءرصعلاو رهظلا نم الك -هبئان وأ
 طورش ةعبرأ هذهف .داتعملا هتقو لحد اذإ رصعلا ديعيو «هداعأ هداسف نيبت ولف ءرهظلا ةحصو ؛حيحصلا ف لاوزلا

 .جحلاب مارحإلا :اهعبارو «هبئان وأ مامإلا :اهثلاثو ءرهظلا ةحص :اهيناثو «ةفرع :اهوأ ؛مامإلا دنع عمجلا ةحصل

 رخآ يف ىلوألا يلصي نأب ءاهتقو يف امهنم ةدحاو لك ىلص نأب العف امهنيب عمجلا نع "تقو يف" :هلوقب زرتحاو

 ةيشاح «حالفلا يقارم) .تقولا قح يف ًاعمج نكي مل نإو لعفلا قح يف عمج هنإف ءاهتقو لوأ يف ةيناثلاو ءاهتقو
 ١8٠١[ :حالفلا يقارم| .نيتماقإو دحاو ناذأب :خ ! عمجيف (ةدايزب يعليزلا «يواطحطلا
 ١8٠١[ :حالفلا يقارم] .ةدحاو ةماقإو دحاو ناذأب :خلإ عمجيو



 ةهوركملا تاقوألا ۷ ةالصلا باتك

 رهظلاب داربإلاو «لاج رلل قا رافسإلا بحتسيو «ةفلدزم د ف برغملا زج لو
 ةءاضالل ريخأتلا ره و

 ريغتت ملام را او عهيف رح ؤيف م موي نا | ءاتشلا يف هليجعتو «فيصلا يف

 ريجأتو (هيف رخخ ويف وويل دوج لف لإ بتلا لوا «ميغلا موي يف تو ٠ « سمشلا
 اهعوض باهذب

 .هابتنالاب قني ن ليللا رح ١ ىلإ رتولا ريخأتو «ميغلا 2 هليجعت و ليلا كيك لأ ءاشعلا
 هليبق يأ لوألا

 لصف
 لبق ةمذلا يف تمزل ىلا تابحاولاو ضئارفلا نم ءيش اهيف حصي ال.تاقوأ ةثالث

 ءاضقو عاما

 اك EGE EE KEES ENE هيومن n قد ,عفترت نأ ىلإ سمشلا عولط دنع ءامهوحد

 ةفلذزم قيرط يل برغملا ةالض ىلض نإف ءيا عمج ءاشعلاو ترغملا نيب عمجي نأ هيلع يأ :خل إ برغملا رجت ملو
 نيب املإ :رافسإلا .اضيأ زوجت ال تافرع يف اهتقو يف اهالص ول هنأل ؛يقافتا قيرطلاب ديبقتلاو «هتالص زوجت ال
 رافسإلا نأ هقالطإب دافأ ءدسف ول ةراهطب ديعي مث «ةيآ نيعبرأ لتري ثيحب يأ [هنم بحتسملا نيب تقولا لصأ
 ريغ يف ولو اقلطم ةأرمك ء«لضفأ مهل سيلغتلا نإف «جاحلل ةفلدزم يف الإ ًءاتش وأ ناك افيص اقلطم بحتسم

 555/١[ :ةدايز عم راتخملا ردلا] .متأ مالظلا يف وهو رتسلا ىلع نهلاح ءانبل ؛ةفلدزم

 نأ نيب قرف ال هنأ دافأف هقلطأ «لخملا لبق ىلصي نأ هدحو فيصلا نامز يف رهظلا ريخأت بدن يأ 5 داربإلاو

 ٤۸۹/١[ :قئارلا رحبلا] .ال وأ رحلا ةدش يف نوكي نأ نيبو ءال وأ ةراح دالب يق نوكي نأ نيبو ءال وأ ةعامجب ىلصي

 سمشلا نوكت نأ رييغتلاب دارأو ؛ءاتشلاو فيصلا لمشف هقلطأ «سمشلا ريغتي مل ام هريخأت بدن يأ :رصعلا ريخأتو

 ٤۹۰/۱[ :قئارلا رحبلا] .هوركم هيلإ اهريحأت نإف «حيحصلا ىلع نويعلا اهيف راحت ال لاب

 للقتت الفل ؛فيصلا يف ءاشعلا ليجعت بحتسي :ليقو «ءاتشلاو فيصلا لمشف ءاشعلا ريخأت قلطأ :ليللا ثلث

 دعب ام ىلإ :ليقو «هوركم هدعب ام ىلإو «حابم هنإ :اولاقو ءبحتسمي سيل ليللا فصن ىلإ ريخأتلا نأ دافأو ؛ةعامجلا

 بدن يأ :خإ قثي نمل .عفش دض ءاهرسكو واولا حتفو ءانلا نوكسب :رتولا 441/١[ :قئارلا رحبلا] .هوركم ثلثا
 هابتنالاب قثي م نإف ؛هلك ليللا مايقل امتح رتولا نوكيل ؛يلصيل هبتني هنأ هسفن نم قثي ناك اذإ ليللا رخآ ىلإ رتولا ريحأت

 نع ماوعلا ىلاسك ىهنت الو :سمشلا عولط .ةهوركملا تاقوألا يف :لصف [؟١/17 :قئاقحلا نييبت] .مونلا لبق رتوأ
 ١85[ :حالفلا يقارم] .كرتلا نم ىلوأ دهتخم لوق ىلع ةحصلاو «ةرملاب افوكرتي دق مهفأل ؛عولطلا تقو رجفلا ةالص
 ١85[ :يواطحطلا ةيشاح] .حيحصلا وهو نيعلا يف نيعلا راحت ال ثيحب :عفترت نأ



 ةهوركملا تاقوألا | 1۸ ٠ ةالصلا باتك

 بجو ام ءادأ حصي «ب رعت نأ ىلإ اهرارفصا دنع و ‹«لوزت نأ ىلإ ل دنع ۾

 ءامسلا ن

 مويلا رصع حص امك ءاهيف تيلت ةيآ هدجس و «ت رصح ةزاسك ةهاركلا خف اهيف

 ةياورلا رهاظ يف

 ناك ولو مرح ةهارك ةلفانلا اهيف هركي ةئالغلا تاقوألاو ,ةهاركلا عم بورغلا دنع
 ةروك ملا

 نه رقاب رجفلا ۶ عولط دعب لفنتلا هركيو «فاوطلا يتعكرو رودذنلاک بیس اه

 بيطخلا جورخ دنعو «برغملا ةالص لبقو ,رصعلا اا ا ا دعب و «هتنس
 بصلا طرف ضرفلا ادأ لبق

 تا #8 KGB EHR ED ED ها ها ها EB FP هه هلا # ED TD 5E هلا FF © EERE هه للا RB GG GE TG ED ذه هلا هش" هلا ها هلا ا نه" GD هلا E Gg هه 5 ذه هلا ذل ذل ا 8 عرفي یح

 ۳۷٠/۱[ :راتحملا در] .اعامجإ ةالصلا هيف هركت ال لاورلا تقو نأل ؛لاوزلا تقوب ريبعتلا نم ىلوأ هب ريبغتلا :اهئاوتسا

 .اهتلباقم ىلع نيعلا ردقي ثيحب :اهرارفصا دنعو ١85[ :حالفلا ىقارم] .برغملا ةهح ىلإ ليمت يأ :لوزت نأ

 اهيدؤي عب ؛ فعلا كيرقسا و 00 ويضل احر یتا نإ قا بسم رصع حص امك ١85[ :حالفلا يقارم]

 نم تف و ف Rb WT ها ءاقلطم اون ردن اذإ امل ديقم وهو لع : رودنملاك .سمألا رصع لب عم ويلا رصعب

 کی الف ءالثم ع ولطلا تقو ىلصي نأب رذن اذإ امأو :ةروكذملا ةثالثلا تاقوألا

 افنتلا هركي يأ :خإ لفعلا هركيو u :ح الفلا يق ا .دجسملا ةيحن و ءوضولا عك كرو :فاوطلا امام

 ملط لبق عوطتلا يف عرش ولو :"ةيريهظلا" ,N igre عاب فل ع ولط دعب

 ا یک رکا ار موسي نأ اا ا ؛ ليقو «ةالصلا عطقي : ليق ٠ لا علط ةعكر ان اد

TT3 5 ش  N 2sةاللص دعب و «هتنس ن رکاب رجفلا ع ولط دعب لفنتلا هركي :لاقو فتيعملا رصتقا ولو .حصألا ىلع رجفلا  

 ضرف ةالص دعب لفنتلا هركي يأ :رضعلا ةالص دعبو [ذ٠. ٠/١ :قئارلا رحبلا| .ليوطتلا نع هانغأل "رصعلا

 .ال وأ سمشلا تريغت اذإ ام لمشف هقلطأ «رصعلا

 ةباحصلا نع يضرتلا نم ةبطخلا لاح نونذؤملا هلعفي ام امأو :يزاريشلا ةمالعلا لاق :بيطخلا جورخ دنعو

 0 3 | ص a a ءلأأ .*اسآ د لت
 دالیل ضعب يف داتعم وه امك ةعفترم تاوضأب كل كلذ لك :هرك ذ دنع ناطلسلل .ءاعدل نمو «مهئامسأ ركذ دنع

 فورحلا طيطمت عم بيطخلا دوعص دنع 75 يبلا ىلع ةالصلا نم اضيأ اندنع داتعم وه امو «مورلا دالبك

 «فوسكلاو «متخلاو «حاكنلاو «جحلاو عديعلاو عةعمجلا ةطحح |مشف "بطلا قلطأ ءاقافتا هوركمف مغمغتلا ۾

 لفنتلاف الإو «ةعمجلا ةالص ماكحأ ددصب فنصملا نأل ؛قافتالا ليبس ىلع جرح "ةالصلا نم" :هلوقو .ءاقستسالاو

 .ةبطخلا نم بيطخلا غارف دعبف الإو ؛ةالص اهدعب ناك نإ هوركم ةبطخلا دعب



 ةهوركملا تاقوألا أ ةالصلا باتك

 نيبو «دجسملا يف هدعبو لزا يف ولو ديعلا لبقو ءرجفلا ةنس الإ ا دت و
 هيف تاك اذإ يأ

 روصح و :نيثبخألا ةعفادمو ,ةيوتكملا ٠ 8 قيص دن و «ةفلدزم و ةفرع : ب

 اش اسا ب رصحلا ی

 .ع وشخل اب لخو «لابلا لغشي امو «هسفن هقوتت ماعط
 ةالصلا يف

 يف لفنت ولو ديعلا ةالص لبق لفنتلا هركي يأ :ديعلا لبقو .ةعامجلا توف نع نمألا طرشب :رجفلا ةنس
bs٠۹۰[ :حالفلا يقارم] .روهمجلا رايتخا يف لزنملا يف ال ديعلا ىلصم يف ديعلا دعب اذكو «لزنلملا . 32 ا . 1١ 1 ا  

 .حيرلا اذكو «طئاغلاو «لوبلا :نيثبحألا دحأ ةعفادم لاح ضرفلاك لفنتلا هركيو يأ :نيثبخألا ةعفادمو
 .ىلاعت هللا ةمظع راضحتسا نع يأ :لابلا لغشي امو ١3١[ :حالفلا يقارم]



 ةماقإلاو ناذألا مكح | ۷۰ ةالصلا باتك

 ناذألا باب

 [ةماقإلاو ناذألا وكح]

 وأ ارقس اضف وأ ةادأ ادرفنم و ولو ‹ضئارفلل ةدكؤم ةنس ةماقإلاو ناذألا نس

 يقابك هرحخآ ريبكت ينثيو اعبر ا هلو يف رّبكيو «ءاسنلل و ملاح ارضح
 ةماقإلاو 1 ْناَدُدل

 ةةايضلا' : رجفلا ف لعب تیریو هلثم ةماقإلاو ىو 5 عيج رت الو هظافلأ

 نذؤملا

 يف لهمتيو ءنيترم ' ةالصلا تماق دق" :ةماقإلا حالاق ٠ 4 «نيترم "مونلا نم ريح

 ءرهظألا 2 ناذأ هنأ ملع نإو ةيسرافلاب ئزجي الو «ةماقإلا ق ع رسيو ناذألا
 تسلا لجعي ال

 «ء وص ۾ ىلعو ةالصلا تاقوأو ةتسلاب املاع ءاحاص نذؤملا نوكي نأ بحتسي و

 نذ ۇي ناذألا ف

 انيمي هنهحبو لوبي نأو فا يا ایسا لعجي نأو ا نا نأ الإ ةلبقلا لبقتسم
 هيحوتااك ولو لحوو رفس ةرورضل :

 o EOE BEF BEB hE BIDE A ans Aii aia a aê i ,سالفلاب اراسيرو ءةالصلاب

 ۴۸۳/١[ :راتحا ذر] .هلوخدب مالغإ هنأل ؛هدعب ناذألا ركذو ؛همّدق ءرم امك ابيس تقولا ناك امل :ناذألا باب

 قلطأ يح بحاولا نم ةبيرق ةيوق ةدكؤم ةنس ةعمجلاو ءسمخلا تاولصلل ةماقإلاو ناذألا نس يأ :ناذألا نس

 .فوسكلل الو «زئانجلل الو ءديعلل الو ءرتولل ناذأ الف ءاهادع ام ضئارفلاب جرخو «بوحولا هيلع مهضعب

 يف وأ رصم يف ىلص اذإ امو «ةعامج عم وأ ءادرفنم ىلص اذإ ام لمشف هقلطأ «ننسلاو «حيوارتلاو «ءاقستسالاو

 ( [5: 1/١ :ققارلا رحبلا] ..ةالاف

 يف هلوق دعب عجري مث «ةتفاخم رف نيتداهشلاب يأ نأ :عيجج رتل رتلا ةر روصو ؛عيحرت هيفا سيل أ ا عيج رت الو

 لك لوقيف «نيتداهشلا رركيف «"هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ" :هلوق ىلإ ايقح هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ :ةيناثلا ةرما
 ۲٠١/١[ :ةيافكلا] .رهجلا ليبس ىلع نيترمو «ءافحإلا ليبس ىلع نيترم :تارم عبرأ نيتداهشلا نم دحاو

 عيحرت الو نحل الو ءاببسو ءاصاصتخاو «ئئثتسا ام الإ ةفصو «ىنعمو اس ناذألا لثم ةماقإلا يأ :هلثم ةماقإلاو

 فالخب «ةباجإلا عست ةتكسب ناذألا نملك نيب لصفي نأ هذحو :لهمتيو ٠۹١] :يواطحطلا ةيشاح] .اهيف

 .امهنيب ال نيتريبكت لك دعب ةتكسلا هذهو «ةماقإلا



 ةماقإلاو ناذألا مكح ۷١ ةالصلا باتك

 ةالصلل نومزالملا رضحب ام ردقب ةماقإلاو ناذألا نب لصفيو «هتعم وص 8 ريدتسيو

 وأ راصق تايآ ثالث ةءارق ردق ةتكسب برغملا فو «بحتسملا تقولا ةاعارم عم
 يول باو

 هركيو ! لك اي «ةالصلا ةالصلا" :ناذألا دعب هل وقك باوثيو «تاوطح كثيالا
 عبرأ وأ

 a e aE E aN A ES Nê ERA aA A ع ,هناذأو قيد ةماقإو ,نيحلتلا

 لصحيل اهنم هسأر جرخيو ريدتسيف «ةعستم ةعموصلا تناك نأب هيمدق تابث عم هنكمي مل اذإ اذه :خلإ ريدتسيو

 .بهارلا دبعتم لصألا يف يهو «ةرانملا :ةعموصلاو [1 45/١ :قئاقحلا نييبت] .ريدتسي الف هنكمأ اذإ امأو ءهب دوصقملا
 ناذألاب دوصقملا نأل ؛هوركم ةماقإلاب ناذألا لصو نأ فالح ال :خلإ ناذألا نيب لصفيو 51/١[ :قئارلا رحبلا]

 ,دوصقملا اذه يفتني لصولابو «ةالصلا ةماقإل دجسملا اورضحيف «ةراهطلاب ةالصلل اوبهأتيل ؛تقولا لوحدب سانلا مالعإ

 'ةالص نيناذأ لك نيب" :5 هلوقل ؛ةالصلاب امهنيب لضفي ابحتسم وأ ناك انونسم اهلبق عوطتي امم ةالصلا تناك نإف

 .هب دوصقملا لوصحل ؛ةفيفح ةسلجب امهنيب لصفي لصي مل نإف « ءاش نمل :ةثلاثلا يف لاقو ءاثالث هلاق

 :كللي ةفينح يبأ دنعف ؛هرادقم يف اوفلتحا مهنكل ابا هيف هنم دبال لصفلا نأ ىلع اوقفتا دقف برغملا ىف ناك اذإ 4

 رادقم نب ی دس يدوب ادم اهنا ةتكسب امهنيب لضفي نأ بحتسي

hs id lb Eb[؟١ 5/١ :ةيانعلا| .نيتبطخلا نيب ةسلجلا رادقم ةفيفح ةسلجب امهنيب لصفي  

 ١۱۹۸| :يواطحطلا ا الل .اقلطم هو ركل لإ بحتسملا تقولا نع ريخأتلا زوجي ال هنأ دافأ :خل! ةاعارم عم

 نأب نسحلا ةياور يف هرسفو ءحيحصلا ىلع ناذألا دعب هتقوو «مالعإ دعب مالعإلا ىلإ دوعلا :بيوثتلا :بوثيو

 :لوألاف «ثداحو .مدق اغ وهو ؛ميقي مث «كلذك ثكع مث «بوثي مث «ةيآ نيرشع ردق ناذألا دعب ثكع
 نيب ةفوكلا ءاملع هثدحأ :ئاثلاو «ناذألاب هوقحلأ ةفوكلا ءاملع نأ الإ «ناذألا دعب ناكو "مونلا نم ريح ةالصلا'

 ظفل هل سيل هنأ دافأف "بيوثتلا" يف قلطأو «نيترم "حالفلا ىلع يح" «نيترم "ةالصلا ىلع يح" ةماقإلاو ناذألا

 دافأو ء"تماق تماق" وأ ؛"ةالصلا ةالصلا" :هلوقب وأ «حنحنتلاب امإ «هوفراعت ام ىلع دلب لك بيوثت لب «هصخي

 عامس دنع نوموقي املقو «سانلا ةلفغ ةدايزل نيرخأتملا رايتحا وهو قا رئاس يف وه لب «ةالص صخب ال هنأ

 31١7/١[ :قئارلا رحبلا| .روهمجلا لوق وهو ءرجفلا ريغ يف هوركم وه نيمدقتملا دنعو «ناذألا
 توصلا نيسحتو «هيف لحي ال هنأب اوحرص دقو «هتاملك رييغت ىلإ يدؤي ثيحب يغتلاب كلام نبا هرسف :نيحلتلا
 يهف ىلوألا امأ :نيتياور ثدحملا ناذأ ةهارك يف نأ ملعا :هناذأو 5٠/١[ :قئارلا رحبلا] .نغت ريغ نم هب سأب ال

 لاق «هوركم هنأ :يناثلاو ,حيحصلا وهو ]377/١[: "رحبلا" يف لاق «ةياورلا رهاظ وهو 5 ال ثدحملا ناذأ نأ

 'يضوتم الإ نذوب ال" :##تل هلوق وهو «ثيدحلا صن اهتقفاومل ةياورلا هذه تعبتاو ]١39[: "حالفلا يقارم" يف
 .ثدحملا ناذأ ةهارك مدع ححص نإو [؟53/1] "رنکلا حرش" يف يعليزلا هاور



 ةماقإلاو ناذألا مكح ۷۲ ةالصلا باتك

 1 داحلاو «دعاقو «قسافو ةأرماو «نارکسو «نونحجو «لقعي ال يبصو «بنجلا ناذأو
 كش أ ركلاب وا ا ركب

 هوي رهظل ناهركيو «ةماقإلا نود هتداعإ بحتسيو ديبي فو «ناذألا لالخ
 ےس

 ةماقإلاو ناذألا

 ةماقإلا كرت هركو «تئاوفلا ىلوأل اذكو «ميقيو ةعئافلل ذو ءرصملا يف ةعمجلا
 ميقيو كدوي 5

 لاقو «كسمأ هنم نونسملا عم اذإو ءءاضقلا | سلجم نستا نإ يقاوبلا يف ناذألا نود
 هيف نحل الرام وه فازا درع عا

 و ال لقعي نه ناك" لإ هنأ دافأف «لقعي ال نمم هنوكب ديف ۾ «لقاع ريغ يص ناذأ حصي د لب هرکی يأ :يبصو

 ءانثأ يف وأ ةالصلا ءانثأ ف نذؤملا باک اا :خإ هحششتاو .ايقفأ لقعي نمم ناك نإو .هناذأ هرکی :ليقو «هناذأ

 يف ةعامجلاب اهءادأ تدارأف «ةعامج ةعمجلا كردي مل اذإ يأ :ناهركيو .ةماقإلا ال ناذألا داعي نأ بحتسي ةماقإلا

 ةعمجلا موي رهظ ءادأ مش ه د داوسلا لهأ نأ ؛"رضملاب ديق .مهتعامجك ةماقإلاو ناذألا مش هرك رصملا

 .مهيلع ةعمج ال هنأل ؛ةماقإلاو ناذألاب

 يف ءاضقلا ةنس هنأ" :نياولحلا ىلإ ايزعم "ىجا" يفو ,دجسملا يف وأ هتيب ف اهاضق اذإ ام لمشف هقلطأ :ةتئافلل نذؤيو

 نخ هيف امل «دحسملا يف ىضقت ال ةيئافلا ناب اوحرض دق اوناك اذإو :"اظيلغتو اهر هيف ناف :دحاسملا توخ ترسلا

 e] 14/1 : 2 شارا حبلا | .عنملاب ىلوأ ةتئافلل ناذألاف «ءافحاللا بحب ولاف ءاهتق و نع هد اصلا عسا رخخإ 3 لساكتلا راهظإ

 رصتقا ءاش نإو «ماقأو ندا ا نإ نحب يقاوبلا يفو «ماقأو لرل نذأ تاولص هتتاف نإ يأ :تئاوفلا ىلوأل اذكو

 امهالك طرتشيف «سلاجم ىف اهاضق اذإ اا ءدحاو سلجم يق اهاضق اذإ اذه «ةماقإلا ىلع

 «ناذألا نم وتشمل اب ديف ۾ «ناذأ هنأ ملع ولو «كاسمإإلا هل ع رشي هيأ ممص وأ كبل عمسي , 2 هنأ دافأ 1 عمج اذإو

 ءيش لك نع عنتما يأ "كسمأ" :هلوقف «ةعباتملا هل بدنت ال هريغو ةأرملا ناذأك ةنسلا هجو ريغ ىلع ناك اذإ هنأ دافأف

 يه بلطي مالك اهدنو ناذألا ةباحبإ ابن ېجج ۾ 7 «نذؤملا بتيجي ؛ةوالتلا نع نع ناكل نع عامتسالاب ل

 « حالفلا ىلع چ ا لع 9-5 "ند وما لاق ادا ا إلا م ةوق الو ولوج هيا" وق يأ : :لقوحو .تاالوطملا

 ىلع يحب :هل وقب ويه بلطو ءاهيلا ءیججاو ةاللصلا ىلع لابقإلا مهنم ىلط ال هنأ كلذب امهصاصضتحلا ف لاو

 لوح ¥ لوق لا «يسان «ءيش ىلع هل ةردق ال دبعلاو «ةكر حج الإ نوكي ال كلذو ءةاجنلاو زوفلا ىلإ لابقإلا "الفلا

 ام لثم لاق ولو ۲٠۳[ :يواطحطلا ةيشاح] .ىلاعت هللا ةوقب الإ نيم بلط ام ءىش ىلع يل ةعاطتسا الو ةكرح ال يأ

 ءان هنأل ؛تاملكلا يقاب فالخب «هب اديس ک ءيشب رمآلا ظفل ىكح نم نأل ؛ئرهتسملاك ناكل نذؤملا لاق

 5١14| :حالفلا يقارم] .لاق ام لثمت.هتباجإ دعب باجتسم ءاعدلاو



 ةماقإلاو ناذألا مكح A ةالصلا باتك

 نم ريح ةالصلا" فلا لوقا تع "هللا اش اس وأ اترربو تقدص" :لاقو

 «ةمئاقلا ةالصلاو «ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا :لوقيف .ةليسولاب اعد مث « مونلا

 .هتدعو يذلا ادومح اماقم هثعباو ءةليضفلاو ةليسولا ادمحم ِتآ

 ام" :لوقي وأ «"ترربو تقدص" :نذؤملا ناذأ بيجي يذلا لاق رجفلا ناذأ يفو يأ :خلإ تقدص لاقو

 .مازهعسالا ةي امنع ايشا ا موللا نم ريع ةنلضلا" ةدذولالره دفع "نكي مل اهب مل اهو تاك لاا تاش

 لئاسو ىلع عمجت و «ةليعف يه :ةليسولا (فرصتب يعليزلا) .بيحملاو نذؤملا نم دحاو لك يأ :ةليسولاب اعد

 ةدابعلاو ملعلاب هليبس ةاعارم لجو زع هللا ىلإ ةليسولا ةقيقحو «هيغتبت رمأل الصوم نوكي رمأ لك يهو «لسوو
 انه دارملاو «تايهنملا بانتجاو تارومأملا لعف اهأ :هلصاحو «بغارلا هلاق ةبرقلاك يهف ةعيرشلا مراكم يرحتو

 ٠١4[ :يواطحطلا ةيشاح] .ببسملا ىلع ببسلا قالطإ نم زاحب وهف «ةنجلا يف ةيلاع ةلزنم
 يف يواخسلا لاق .ةليسولل ريسفت وأ «ىرحأ ةلزنم وأ «قلخلا رئاس ىلع ةدئازلا ةبترملا يه :ةليضفلاو
 هركذ «دراولا ءاعدلا يف اه لصأ ال ةنسلاب هل ةربخ ال نم هلعفي امك "ةعيفرلا ةحردلا" ةدايزو :"ةنسحلا دصاقملا"

 [؟5١ :يواطحطلا ةيشاح] ."ءافشلا حرش" يف باهشلا



 افاكرأو ةالصلا طورش V4 ةالصلا باتك

 اماكر أو ةالصلا طورش باب

 5-52 ةراهطو تدا نم ةراهطلا :ائيش نيرشعو ةعبس نم ةالصلا ةحصل دبال
 مک لاو ر

 «تيتبك لاو .نيديلاو ءنيمدقلا عضوم ّح هنع وفعم ريغ سحب نم ناكملاو «بوتثلاو
 مافن نش انك

 Sê & ا SE 3 Eê F6 هيج ى اهنرطتا ر الر قورعا ضو «جيعألا ىلع ةهطار

 بألا فلس هدكل

Fr؛ةالصلل ةراهظلاك يعرش و «راجنلل مودقلاك يلقع :عاونأ ةنالث وهو ؛ءارلا نوكسب ظرش عمج  

 هدوجو ىلع فقوتي ام :ةعيرشلا يف وهو ٠١5[ :يواطحطلا ةيشاح] .قالطلا هب قلعملا لوخدلاك يلعجو

 يذلا ءزحلا :حالطصالا يفو «ىوقألا بناجلا :ةغللا يف وهو نكر عمج ناكرألاو .هتيهام نع جراح وهو «ءيشلا
 ٠١٠| :حالفلا يقارم| .هريغ نمو هنم ةيهاملا بكر تت
 .ةعمجلل ةبطخلاو «تقولاو «ةعرحتلاو «ةينلاك ريغ ال داقعنا طرش )١( :ماسقأ ةعبرأ يه ثيح نم طورشلا نأ ملعا

 ةدوحو..طرغشي اه يأ ريغ ال عاقب طرشو )ل .ةلبقلا لابقتعاو+«ةاروعلا رتسو «ةراهطلاك ماودو داقعنا طرشو (۲)

 يق نكر اهنأ الإ انكر تناك نإو اههإف «ةءارقلاك يدوحولاف «يمدعو «يدوحجو :اًضيأ ناعون وهو «ةالصلا لحاد

 امك ةءارقلا ضرف ءادأ دعب ولو ىمألا فالختسا زج مل اذلو ءاريدقت ناكر ألا لك يق اهدوحول ؛اهريغل طرش اهسفن

 بحاص ركذت مدعو «ةك رتشم ةالص يف ةاهتشم ةاذاحم مدعو «همامإ ىلع يدتقملا مدقت مدعك ىمدعلاو ."ردلا" يف

 i ۷ :يواطحطلا ةيشاحإ] . ةريخألا ةدعقلا وهو «ج ورخ طرش : : عب رلا ممسقلاو )٤( .ةتئاف بيترتلا

 ناكرألا ةتسلا ىلعو ؛ةالصلا نع ةحراخلا ةتسلا طورشلا ركذ ىلع رصتقا نمو ءاهيف رصح ال :نيرشعو ةعبس

 ةحص طرش نم ةجاحلا هيلإ ام نايب هب اندرأف «ةدايزب هانركذ ام ىلإ جاتحي يلصملاف الإو «بيرقتلا دارأ اهيف ةلحادلا

 ۲١۷[ :حالفلا يقارمإ .نكرلاو طرشلاب قداصلا ءيشلا ظفلب ربعو «ضورف اهلك و ءاهتحص ىلع ماودلاو ؛عورشلا
 [4 ١5/١ :راتخملا ردلا] .ىرخألا عفر نإ امهادحإ وأ هيمدق عضوم يأ :ناكملاو

 ركنأو «ثيللا وبأ هيقفلا هراتخاو «حيحصلا ىلع نيتبكرلاو نيديلا عضوم ةراهط طورشلا نمو يأ :نيديلاو

 طرتشي ال مامإلا نع ةياور فو :حصألا ىلع ۲٠۹[ :حالفلا يقارم] .اهعضوم ةراهط ضارتفا مدع نم ليق ام

 عضوم ةراهط طرتشي الف «دوجسلا يف فنألا ىلع راصتقالا زاوح ةياور ىلع ءانب يأ «دوجسلا عضوم ةراهط
 .نكي مل وأ دحأ هترضحب ناك اذإ ام لمشف هقلطأ :ةروعلا رتسو [4 ٠7/١ :راتحلا در|.مهردلا نم لقأ هنأل ؛فنألا

 دالا نحو هللا ىع ىلع لمعفم رسنا تأل اعام زر الأ رفاظ يرث هلو انايرغ ملظم توب نا قلص ول
 ؛ ىلاعت هللا نع بج ا رثسلا :ليق نإف «كلذك سيل ىلاعت هللا قحف مهنع مترات بست ةليمدلا ٤ یعارم ناك إو

 اذهو :اداھف روتسملاو بدألل اک رات فوشكملا کار هنا ابيكا :ف وشكل قري امك راوثسملا نري ةناخبس هنأل

 |[ ج:١ :قئارلا رخعبلا| هيلع ةردقلا دنع ةاعارم جا و بدألا



 ةاكرأو ةالصلا طورش Vo ةالصلا باتك

 دهاشملا ريغلو ءاهنيع ةباصإ هضرف دهاشملا ىكمللف «ةلبقلا لابقتساو «هليذ لفسأو
 ةلبقلل 2

 ... ةميرحتلاو ,ةينلاو ,هلوخد داقتعاو «تقولاو «حيحصلا ىلع ,ةكمم. ولو اهتهج
 ةيلص و

 دهاشملا ريغب يأ :اهتهج [ه١/١١ :قئارلا رحبلا] .ةردقلا دنع ةلبقلا لابقتسا اهطورش نم نعي :ةلبقلا لابقتساو

 هنأ نعم. اقيقحت امإ ءاهئاوط وأ ةبعكلل اتماسم نوكي صخشلا هيلإ هجوت اذإ يذلا بناجلا وهو «ةلبقلا ةهج ةباصإ هضرف

 نوكي نأ نيعمب.ابيرقت امإو ءاهئاوه وأ ةبعكلا ىلع ارام نوكي قفألا ىلإ ةمئاق ةيواز ىلع ههحو ءاقلت نم طخ ضرف.ول
 نأل ؛اهل اتماسم هجولا حطس نم ءيش يقب نأب ةيلكلاب ةلباقملا هب لوزت ال افارحنا اهئاوه وأ ةبعكلا نع افرحنم كلذ
 بسحب كلذ توافتيو «ةبيرق ةفاسم ف تناك ول فارحنالا نم هب لوزت ام لوزت ال ةديعب ةفاسم يف تعقو اذإ ةلباقملا

 ىلع ةبعكلل لبقتسملا هجو ءاقلت نم طح ًالفم ضرف ولف ءدعبلا كلذل بسانم لاقتنا عم ةتماسملا ىقبتو «دعبلا توافت

 ةلباقملا كلت لوزتال هلامشو لبقتسملا نيب بناج نم نيتمئاق نيتيواز ىلع هعطقي رخآ طحو «دالبلا ضعب يف قيقحتلا
 357/١[ :قئارلا رحبلا] .ةريثك خسارفب طخلا كلذ ىلع لامشلاو نيميلا ىلإ لاقتنالاب

 تيب يف يكم ىلص ول يح نكي مل نمو اهتنياعمب ناك نم لمشف «يكملا اوقلطأ مهضعبو :حيحصلا ىلع
 عناوملا تليزأ ول هنإف يقافآلا فالخب «ةبعكلا رطش ىلع هلابقتسا عقي ناردجلا تليزأ ول ثيحب يلصي نأ يغبني

 [ده5؟/١ :قئارلا رحبلا] .فيعض وهو ."يفاكلا" يق اذك «ةلاح ال ةبعكلا نيع ىلع هلابقتسا عقي نأ طرتشي ال

 "راتخملا"و "يرودقلا"ك تادمتعملا نم ةدع يف ةالصلا طورش باب يف تقولا ركذ كرت دق :تقولاو
 ءادألل ببس هنأب فصتي ناك نإو هل مهركذ مدع رس ملعأ الو «تاقوألا مهفنايب عم "رزنكلا"و "ةيادهلا"و

 ۲٠١[ :حالفلا يقارم] .هلحم يف ررقم وه امك بوحولل طرشو «ىدؤملل فرظو
 لحد دق ناك هنأ رهظف لحدي مل تقولا نأ هدنعو ىلص ول يح تقولا لوخد داقتعا طرتشي يأ :هلوخد داقتعاو

 فاخيو ؛هفالخ رهظ اذإ ازئاج بلقني ال ؛هيرحت وهو يعرش ليلد ىلع ءانب هتالص داسفب مكح امل هنأل ؛هيرحت ال
 لعف داجيإ يف ىلاعت هللا ىلإ برقتلاو ةعاطلا دصق :عرشلا يف يه :ةينلاو ١١5[ :حالفلا يقارم] .هنيد يف هيلع

 ' [؟١ 5 :يواطحطلا ةيشاح] .افكوأ اداجيإ ناك ءاوس حراوجلا لعف معي وهو « حيولتلا يف امك
 هنإف ءدمحمل افالخ نكر ب تسيل اهنأ بتكلا ضعب يف امف ءنكر وأ طرش يه له اوفلتحا مهنأ ملعا :ةميرحتلاو

 ناسا 13! وق فلا رثأ یو رفا اک تاک ايفل لق ورقم ذب اغ اینک رپ لوقب
 لمعب اهرتسف ةروعلا فوشكم وأ ءاهلبقتساف ةلبقلا نع افرحنم ناك وأ ءاهنم هغارف دنغ اهاقلأف ةعنام ةساجنل

 ناكرألا دوجول ؛هتالص زوجت امهدنعف «غارفلا دنع رهظ مث «لاوزلا روهظ لبق ريبكتلا يف عرش وأ «ريسي
 .عامجإلاب ٌرئاج طورشلا مدقتو «ءطورشلل ةعمجتسم

 نايتإلاو ؛لصاف الب ةميرحتلا نوكت نأ يهو «ةعبس اهنم خيشلا ركذ اطرش رشع ةسمخ ةعيرحتلا ةحصل نأ ملعا مث
 = لصأ ةين عم ةعباتملا ةينو «هسفن عمسي ثيحب ةميرحتلاب قطنلاو «ةميرحتلا نع ةينلا ريخأت مدعو ءامئاق ةعرحتلاب



 نع ةينلا ريحأت مدعو ع ر تابعا لبق .امئاق ةميرحتلاب نايتإلاو «لصاف الب

 a ةعباتملا ةينو ّحصألا ىلع هسفن عمْسُي ثيح ةعرحتلاب قطنلاو «ةميرحتلا

 افاكرأو ةالصلا طورش ۷٦ ةالصلا باتك

 «حيحصلا يق و اهيلع رداقلل ةيبرعلا ظفلب اًهوك و «بحاولا نييعتو «ضرفلا نييعتو «يدتقملل ةالصلا =

 نأو ءةلمسبلاب نوكي ال نأو ؛ىلاعت هل ضلاخ ركذب نوكي نأو «ةمات ةلمجب قأي نأو «"ربكأ" ءاب الو ءاهيف ةزمه

 .ةلالحلا نم ةيناثلا ماللا يف يذلا دملاب يشانلا فلألا يواملاب دارملاو «يواملاب أي نأو «ةلالحلا نم ءاملا فذحي ال

 «هتحيبذ لحو «هنيمب داقعنا يف فلتحا «ةلالجلا نم ءاغا فذح وأ «ةالصل ربكملا وأ «حباذلا وأ «فلاحلا هفذح اذإف

 ريكأ هللا " :لاق ول هعورشم تسقي الف ىدسن اه ريبكتلا نرقي ال نأو ءاطايتحا كلذ كرتي الف ءةتعرخت ةحضو

 |5117 :حالفلا يقارم] .سانلا مالك هبشي هنأل ؛"قلخلا لاوحأب ماعلا وأ «دوجوملاو مودعملاب ماعلا

 ةينلا نيبو اهنيب لصاف الب انيك وأ ةقيقح ةينلل ةئراقم دحوت نأ ةعرحتلا ةحض طورش نم لوألا يأ :لصاف الب

 |7117 :حالفلا يقارم| .نيعنام اسيلف ءوضولاو ةالصلل ىشملا امأف «مالكلاو برشلاو لكألاك لاضتالا عنمي يبنحأب

 :اولاق ع رشا ىل مدقي نأ :ةيمكحلا ةنراقملا ke «ريبکتلاب ع ورشلل رام ق نأ ةةقيقم ةقراشلل لاقطو

e 1ناشر مالو كارو لگاک ضارغإلا ىلع لكن لمعب ةينلا دعب لغتشي لو الثم رهظلا ىلصي هنأ  

 5١17| :يواطحطلا ةيشاح «حالفلا يقارم| .ةقباسلا ةينلاب هتالص تزاح «ةينلا هرضحت م و ةالصلا لحم ىلإ ىهتنا مث

 ؟ردعل اضزتفم وأ دافتتم ادعاقا ىلع خم ةر حصي فيكف ةيرحتلا ةحصل اطرش مايقلا ناك امل :تلق 9 :امئاق

 ہئاق ارذع دعاقلاو ؛مايقلا هيلع ضرتفي ال اغا لقنتملاف «مايقلا هل ضرتفي اميف امكح وأ ةقيقح امثاق ةارأ :تلق

 اعكار مامإلا كردأ ول :"ناهربلا" يف لاق «عوكر لل برقأ وه ام هئانحنا دوجو لبق يأ :لإ هئانحنا لبق .امكح

 ؛ع وك رلا ريب هب دار 1 ولو ع ورشلا ح ديم ةيعبك ر هادي كات ال ناب برق ءايقلا ىل ا! ناک نإ رک هرهظ نئحف

 ناپ برقأ ع عوكر لا ىلإ ناك نإو ؛مهضعبل افالخ نيترم ريبكت ىلإ جاتحي ال عوكرلا يف مامإلا كردم نأل ؛هتين وغلتو

 هناسل كيرحت سرحألا مزلي الو :ةميرحتلاب قطنلاو [؟١ :حالفلا يقارمأ .ع ورشلا حصي ال هيتبك ر هادي لانت

 ۲٠۹[ :حالفلا يقارم] .هسفن عام“ طرتشي سرحألا ريغو ؛حيحصلا ىلع

 نأ طرشلاف «تاوصألا ةبلج تناك وأ ممص هب ناك ول امأ «ممص هب نكي مل اذإ امي ديقم وهو هقلطأ :هسفن عمسي

 حيحصلا نأ ىلع خياشملا رثكأو :حصألا [؟9١ :يواطحطلا ةيشاح] .عامسلا نكمأل عناملا ليزأ ول ثيحب نوكي

 ةحصل دبال يأ :ةعباتملا ةينو 2 حالفلا يقارم] .هسفن عمسي نأ الا «هريغ عمسي نأ ةقيقح رهجلا نأ

 قلطم هيف يفكي يناثلاو «هريغوأ اضف نیک نأ امإ اهيف لخدي لا ةالصلا نأ ملعاو ,ةعباتملا يوني نأ يدتقملا ةالص

 و :انلوقو «ةينلا قلطمي لصحي وهو «ةداعلا نع زييمتلل لفنلا يف ةينلا نأل ؛حيحصلا يف ةنس وأ تناك الفن ةينلا

 قلطملا لفنلا ىلع ةدئاز ةفص اهيف نأل ؛الثلثتل لوسرلا ةنس يوني نأ نم دبال هنإ :ليق امع زارتحا "حيحصلا

 هيف لخدي يذلا ضرفلا نييعت همزلي درفنملاو «مامإلاب ايدتقم وأ ادرفنم هيف يلصملا نوكي نأ امإ :لوألاو «ضرفلاك
 ا :ةيانعلا | .زيستلا نع ديالق:؟ضورفلا فالععال نهرفلا :ةيوت :لوقي نأ ةيفكي الو کل رهظلاک



 افاكرأو ةالصلا طورش A ةالصلا باتك

 مايقلاو ایف نیغ دیت ر الو «بجاولا نييعتو عرفا نييعتو «يدتقملل

 ءيش نيعتي لو «رتولاو لفنلا لكو ضرفلا يعكر يف ةياولو ةءارقلاو «لفنلا ريغ
 لفنلا تب

 ءاميرحت هرك أرق نإو ءتصنيو عمتسي لب متؤملا أرقي الو < لكلا حسا الا نم

 ةعمجلا ىون ول :"ناخ يضاق ىواتف"و "ةريحذلا" يق نكل «ةعمجلا لمشف ةعباتملا ةين طارتشا يف قلطأ یل
 ةحص ٤ طرشي نيل مامإلا نييعت 2 دافأو .مامإلا عب رع الإ نوكت ەل ةغمجلا نال 4 زوج هناف مامالاب ءادتقاللا وني مو

 وه اذإف ديرب ءادتقالا ىون اذإ 5 (حصي ورمع وه اذإف یز دا نظي وهو مامالاب ءادتقالا ىون ولف «ءادتقالا

 ةين هب لاحرلا ءادتقا ةحص يف طرتشي مامإلا نأل ؛"يدتقملا"ب ديقو «ىون امل ةربعلا نأل ؛حصي ال هنإف ورمع

 ىلصف ادحأ مؤي ال نأ ىوئو' ىلضف ءادحأ موي ال نأ فلخ ول هنأ ىرت الأ «هسفن قح يف درفنم هنأل ؛ةمامإلا

 [35 ٠/١ :قئارلا رحبلا] .دخوي ملو ةمامإلا دصقي نأ ثنحلا طرش نأل ؛ثدحي مل ةعامج هفلح

 حشو ارق یول و 5 یح 4 ورشلا ءادتبا قف ضرفلا نعت ةعرحتلا طورش نت داسا يآ :ضرفلا نایعت

 YY] :حالفلا يقارم] اعطت نوكي هسكع اذك و ءطقسم ضرف وهف «هنظ ىلع همتأف اعوظت هنظف يسن مث «هيف

 باسل فالتحال نيديعلاو فاوطلا يع رو رتولاو رذنلاو اشا لفن عءاضق لمشف هقلطأ :بجاولا نييعتو

 «بحاولا ةين نع عونمم هنأ دارملا سيل «بحاولاب دييقت ريغ نم رتولاو ديعلا ةالص يوني :رتولاو نيديعلا يف اولاقو
 [۲۲۲ :يواطحطلا ةيشاحو حالفلا يقارم] .فالتالل كلذ همزلي ال هنأ لب

 «حيحصلا وهو «خياشملا ةماع دنع حيوارتلا اذك و ءاضيأ رجفلا ةنس لمشف «ننسلا معي ام لفنلاب دارأ :لفنلا يف

 .تقولا ةنس وأ حيوارتلاب اهتفص ايعارم يونيف «نييعتلا طايتحالاو
 ءالثم ةراهط طرش همايقب هتوفي الو ,.دوجسلاو عوكرلا ىلعو «هيلع ردق اذإ نم ٌديقم وهو هقلطأ :خل! مايقلاو

 عامبإلا ناب ةيناثلا يف ريخي هنكل «همزلي اي دوجسلا نع رجعو هيلع ردق وأ مايقلا هيلع رسعت ولف «ةءارقلا ةردق الو

 هوب سلس ماقول ثي ناك ولو «فللذك رخ هتاف كح اذإ ليسي حرج هعم ناك ول انك ادغاقا وأ امئاق

 | :يواطحطلا ةيشاعاأ .ال امئاقو ؛مامتاإلا ىلع ردق ادعاق ىلص ول ثيحب ناك نإ اذك و ءدوعقلا بجي كلذ

 ۲۲٤| :حالفلا ىقارم] .هيتبكر لاني ال هيدي دم اذإ ثيحب نوكي نأ مايقلا دحو

 «ةياورلا رهاظ يف 1١[ :رثدملا] ًرظن من :ىلاعت هلوقك نيتملك نم ةبك رم ةريصق ةيآ أرق ولو يأ :ةيآ

 E ea کا a فلتخا دقق 4 ضغيهك # كوب نسال فورس وأ © سط# اخ

 ik 5 :حالفلا يقارم | .ةالصلا اك



 افاكرأو ةالصلا طورش ۷۸ ةالصلا باتك

OEE 
 كسلا دحاسلا 5

 فرطلا 0 كلا
 عضوم نع ید مدعو د رذع نم الإ فنألا ىلع راصتقالا

 ةمححزل الإ دوجسلا زجي مل عارذ فصن ىلع داز نإو «عارذ فصن نم رثكأب نيمدقلا
 ربعي ال ليلفلا عافترالاو

 عصوو ‹«حيحصلا يف نيتبك رلاو نيديلا عضوو «هتالص لصم رهظ ىلع اهيف دجس

 «مدقلا رهاظ عضو يفكي الو ؛ضرألا :ىلع دوجسلا ةلاح نيلحرلا عباصأ نم ءيش

 E ........دوعقلا برق ىلإ دوجسلا نم عفرلاو «دوجسلا ىلع ع وك رلا ميدقتو

 نفيس :حالفلا يقارم] .زجعلاب سأرلا ةيوستب هلامكو اس سأرلاو رهظلاب ءانحنالا وهو :ع وكر لاو

 نم ءيشو نيتبكرلا ىدحإو نيديلا ىدحإ عضو عم هدحو فنألا ال ةهبحلا عضوب ققحتت امنإ ةدجسلا :دوجسلاو

 عم زاطلللا ىلع يبست شا كلذ عمو ءاش دوج و الف الإو < ضرألا ن نم رهاط ىلع نيمدقلا ىدحإ عباصأ فارطأ

 .فنألاو ةهيجلاو نيمدقلاو نيتبكرلاو نيديلا عيمج عضوب ققحتيو «هيف بحاولاب هنايتإب دوجسلا ماتو «ةهاركلا
 حصي الف «عضولا لاح ناك ام غلبأ هسأر لفستي ال غلاب ول ثيحب يأ :خلإ دجي ام ىلع [۲۳۱ 2775 :حالفلا يقارم]

 ۲١١[ :يواطحطلا ةيشاح «حالفلا يقارم] .سبيلا دجو اذإ الإ ةا او و جلثلاو نطقلا ىلع دوجسلا

 فرط ىلع دوجسلا ناك وأ ؛ «حيحصلا يف الا يا اک يله ارل دنس سورا :هفك ىلع ولو

 نوكي نأ :امهدحأ :نيديقب ديق :لصم رهظ ىلع ۲۳١[ :حالفلا يقارم] .رذع ريغب هركيو ءدجاسلا يأ هبوُث

 ركي مل نأب امهدحأ وأ امهالك ىفتنا نإف ؛هيلع دوجسملاو دججاسلا ةالص داحتا :ربخآلاو اياز هيلع درجا

 ىدحإو «نيديلا ىدحإ عضو :عضوو .دوجسلا حصي ال «ىرحأ ةالص يف ناك وأ ايلصم هيلع دوجسملا كلذ
 [۲۳۲ :حالفلا يقارم] .نيتبكرلا

 ۲١۲[ :حالفلا يقارم] .دوجسلا ىلع عوكرلا ميدقت دوجسلاو عوكرلا ةحصل طرتشيو يأ :لإ عوكرلا ميدقتو
 دوجس نم هيفو «هديفي ام "ىفاكلا" يقو «تدسف عكري نأ لبق دس وأ أرقي نأ ل ر اذإ هنأ :هاضتقمو

 ‹ضقانت هيفو «هتيضرف نود بيترتلا ةياعر نبا يضتقي اذهو ءوهسلل دجس نكر نع انكر مدق ول :وهسلا

 فقوت بيترتلا ةيضرف نعم نأب "ليهستلا حرش" يف ةوامس يضاق نبا ةمالعلا "نيلوصفلا عماج" بحاص باحأو
 ئعمو «هتداعإ همزليف «هب ادتعم دوجسلا نوكي ال دوجسلا دعب عك رول يح لوألا ةوحعو ىلع يناثلا ةحص

 ٣٣ ١ :يواطحطلا ةينقاحس :هذاغأ اذإ ةالصلا دسفي ال هب لالحإلا نأ :هبوجو



 افاكرأو ةالصلا طورش ۷۹ ةالصلا باتك

 نع هريخأتو «دهشتلا ردق ريخألا دوعقلاو دوجسلا ىلإ دوعلاو «حصألا ىلع

 ةضورفملا لاصخلا نم اهيف امو ةالصلا ةيفيك ةفرعمو ءاظقيتسم اهؤادأو «ناكرألا

 «ضورفع. لفنتي ال ىتح «ضرف اأ داقتعا وأ «ةنونسملا لاصخلا نم اهزيمب هجو ىلع
 :ليقو «دوجسلاو «عوكرلاو «ةءارقلاو «مايقلا :ةعبرأ تاروكذملا نم ناكرألاو

 يف عورشلا ةحصل طرش اهضعب «طئارش اهيقابو «دهشتلا رادقم ريخألا دوعقلا
 .اهتحص ماودل طرش هريغو ءاهجراخ ناك ام وهو ءةالصلا

 : يحلل هل ملعي مو «تزاحج اهداعأ مّ «ضرألا نع هتهبج لياز اذإ هنآ خياشملا صعب رك داو :حصألا ىلع

 ام حص مونلا هيف أرط نإو «هب دتعي مل امئان دجس وأ ماق وأ عكر اذإف :اظقيتسم فن :ح الفلا ىقارم |

 :"ىواتفلا عماج" يقو «تلطب اهدعي مل اذإ : يلصمل ةينم" يف لاق فالح ةريخألا ةدعقلا فو «هنم هلبق

 ف فاتح الا ةر وهو ن او «مونلا اهمئالایف ةحارتسالا ىلع اهانبم ۾ ؛«نك رب سلا اإ اا انك دتعب

 [5؟5 :حالفلا يقارم] .اهتينكرو اهتيطرش
 ةفرعم. كلذو ةالصلا ةفص عي "ةتيفيك ةفرعم" اما ضورفملا ءادأ ةحصل طرتشيو يأ جا ةيفيك ةفرعمو

 ضارتفا دقتعيف اضرف افوك يعي ءةيضرفلا تافصلا يأ "لاصخلا نم" تاولصلا ةلمج يف ام يأ "اهيف ام" ةقيقح

 يأ "لاصخلا" نع اهزيمب هجو ىلع كلذ نوكيف "ةضورفملا" تاولصلا يقاب اذكهو ءرهظلا عبرأو رجفلا يعكر

 طرشلا الو دارملا سيل و ءاذكهو «هدعب امو رهظلا لبق ام ةينس داقتعاب اهريغو بتاورلا نئسلاك "ةنونسملا" تافصلا

 "داقتعا وأ" «حيبستلاو ءانثلا ةينسو مايقلا ةيضرف داقتعا لثم «ةنسلاو ضرفلا نم حبصلا ةالص هيلع تلمتشا ام زيمي نأ

 53 يلصيو «ضرف رجفلا ق عبرألا نأ ةداقتعاك ضر اهلك اهلعفي ىلا تاولّصلا تاذ نأ يأ "أ" ىلصملا

 [؟18 :حالفلا يقارم] . سمخلا ةيضرف ادقتعم برغملا يف نيتعكر مث «ثالثب يأيو امهدارفناب نيتعكر

 طقسيف «ضرفلا ىون هنأل ؛ةروصلا هذه يف ضرفلا ةحصب مكح امنإ هنأ عيرفتلا اذه ئعم :لإ لفنتي ال ىتح

 [ ۲۳٠۹ :يواطحطلا ةيشاح] .ضرفلا ةينب ىدأتي لفنلا نأل ؛اضرف هاون نإو داز ام لفنلا لب ءالفن نوكي الو «هنع

 .ةعرحتلاو «ةينلاو «تقولاو «ةلبقلا لابقتساو «ةروعلا رتسو «ثبخلاو ثدحلا نم ةراهطلا وهو :اهجراخ ناك ام
 .ظاقيتسالاو «هدعب دوجسلاو «هدعب عوكرلا نوكو «مايقلا يف ةءارقلا عاقيإك :ةريغو فض :حالفلا يقارم|

 rrv] :يواطحطلا ةيشاح |



 ةالصلا طورش تاقلعتم مو ةالصلا باتك

 [اهعورفو طورشلا تاقلعتم ٍفإ لصف

 هتناطبو رهاط بوث ىلعو سجن لفسألاو رهاط ل ههجو دبل ىلع ةالصلا زوحب
 امل: تعب ةليا

 ىلع قرنا مصل فرقا ھر نر سن فش لغو «برضم ريغ ناك اذإ ةسحب

 كرحتي مو هسأر ىلع رهاطلا شاو هاقلأف هتمامع يفرط دحأ سحنت ولو ,حيحصلا

 ىلصي ةساجنلا هب ليزي ام دقافو زوجت ل كر لإ و «هتالص تزاح هتک رحب سمجنلا
 دقفلا نم لعاف مسا

 . ءانيط ey اورخ ولو هتروع رتسي ام دقاف ىلع الو «هيلع ةداعإ الو ءاهعم
 رحش قاروا وا ةداعإ الو يأ

 [717 :يواطحطلا ةيشاح] .طاسبو ةنبلو رجحك نيفصن قشلل حلصي ظيلغ مرج هل ناك ام لك هب دارملا :دبل
 ةعنام ريغ ةساحتنلا تناك اذإ اَمأ تنام ريغ, وأ ةغنام ةساحنب سحتلا :تاك اذإ ام لمشف هقلطأ :سجن

 هطسوو ةطيخم هبناوح ناك ام برضملاب دارملا :برضم .نيبوثك هتناخثل هنألف ةعنام تناك اذإ امأو ءرهاطف

 [7 :يواطحطلا ةيشاح] ؛ايرضغ اطبخ

 ناک او زو هنا عيصألاف اسا بب تفرط ىلعو طاسب ىلع ىلس ولو : "رحبلا" يف لاق :حيجصلا ىلع

 عنمت ال تناك اذإ ةساجنلا نأل ؛ىلوألا قيرطلاب وهو «ةساجنلل المعتسم ريض داف «ضرألا ةر ت ةتألا «اريغض ؤأ

 «هيلع ىلصو سجنلا عضوملا ىلع اقيقر اطاسب طسب ولو :"ةصالخلا" يفو .ىلوأ انههف نيديلاو نيتبكرلا عضوم يف
 ابو اهيلع ىقلاف:ةبطر تناك نإو ءةالضلا زوجت هتحت ام فصي ال نأب ةروعلل ارتاس حلصي لاج طاسبلا ناك نإ

 جرج اولا یک فات قرار تقني دنع س زر ارت نم لح نأ نكي ايون قاك نإ يلو

 رخآلا فرطلا فرطلا اذه ىلع يقلي ىح زوجي ال :يناولحلا لاقو «زوج هيلع ىلصف ادبل اهيلع ىقلأ ول
 69/1 :قيارلا لاا .ارتاس حلصي ناك اذإ ين اذإ نعي ترا ةسباي ةساحسلا تناك ناو نيون ةلرنك ريضيف

 ۲اف ققرب] اكس اع سرلا رس برقا ي يكاد نول
 لب «ةساحنلا لسغ هيلع بجي ال بارتلاو عئاملاو ءاملا نم ةساجنلا هب ليزي ام مدع نم يأ :2إ ليزي ام دقافو

 فلكي ال ىلاغت هللا نآل ةايقاب تقولا:ناك نإو اهخم ىلص ام ةداغإ هيلع بني ال ليزملا دحو اذإ م ءاهعم يلصي

 ناك ولو هتروع هب رتسي ام دقف نم ىلع ةالصلا ةداعإ بجي الو يأ :لإ دقاف ىلع الو .اهعسو الإ اسفن
 فشك :نيتيلبب ىلتبم هنأل ؛هيف ةالصلا همزل هريغ دجي ملو ريرحلا دجو ول هنأ دافأ «هركذ ام هريغو اريرح رتاسلا

 ىلع ةردقلا دنع مثأيو هيلع مث الو «ةلاحلا هذه يف هسبل عنم نم ىوقأ رتسلا ضرفو «ريرحلا سبل ةمرحو «ةروعلا
 .ةالصلا ةحص عم هريغ



 ةالصلا طورش تاقلعتم ۸1 ةالصلا باتك

 نم لقأ رهط نإ رّخو ااغ هتالص حصت ال رهاط هعبرو ةحابإلاب ولو هدجو نإف

 ضعب رتسي ام دجو ولو «انايرع هتالص نم بحأ لكلا سجن بوث يف هتالصو «هعبر

 م :ليق اهدحأ الإ رسي د مل نإف «ربدلاو لبقلا رتسيو هلامعتسا بجو ةروعلا

 بوثلا كلذ حابأ ناك نإو «هتالص حصت ال ءانايرع ىلصو رهاط هعبر ابو لصم دجو نإف يأ :خلإ هدجو نإف

 نع اهريخأت الو اهتداعإ هيلع بجي الو ءايراع هتالص حصت دج مل نإ هنإف ؛نادجولاب ديق «هايإ هكلمي مل و دحأ هل

 ؛هبون بصغ اذإ امك «دابعلا نم عنمل زجعلا ناك اذإ اندنع ةداعإلا همزلت نأ يغبنيو :"رحبلا" يف لاق «تقولا

 نإ هنإف ؛عبرلا ةراهطبو .ةداعإلا همزلي دابعلا لبق نم ناك اذإ ءاملا نم عنملا نأ "مميتلا باب" يف هب اوحرص امل

 ناك ولو «كلذ دعب ءيجيس امك هتروع ًارتاس وأ ًايراع ىلصي نأ ني ريخ وهف ءعبرلا نم لقأ لب ارهاط:هعبر_نكي مل

 لب «كيلمتلا قيرطب ال ابوث دحأ هاطعأ يأ "ةحابإلاب" :هلوقو «ىلوألاب هتالص ةحص مدعب مكحلاف ارهاط عبرلا نم رثكأ
 .ىلوألاب اهزاوج مدعب مكحلاف كيلمتلا ليبس ىلع دحأ هاطعأ ول هنإف ءالثم هب عافتنالل

 .هكلم يف لحدي الو «ءيشلا كلذب عافتنالا الإ هل زوجي ال هل حابملا نأ كيلمتلاو ةحابإلا نيب قرفلا نأ ملعاو

 هوبهي نأ زوجي الو «هلكأ فايضألل زوجي هنإف «ةفايضلا ماعط ةحابإلا لاثم ؛هكلم يف ءيشلا لحدي هل كلمملاو

 نذإ ريغ نم هتيب ىلإ هب دوعيو ائيش هنم ذخأي نأ زوجي الو ءلزنملا بحاص مهكلمي ملو ؛هوكلمي مل مهنأل ؛دحأل
 نم كالملا فرصت هيف فرصتي نأ ريقفلل زوجي هنإف ."ةاكزلا لام"ك كيلمتلا لاثمو ءمثأ لعف نإو «فيضملا نم

 .اهوحنو ةراجإلاو ةبهلاو عيبلا

 غوسم نودب ريغلا كلم. عافتنالا زاوج مدعل ؛انايرع يلصيف «هيلع هتردق تبثت مل هل حبي مل اذإ امأ :ةحاباإلاب ولو

 ةساجنلا هب ليزي ام دجي مل اذإ ام هلحم نأ ىفخي الو :خإ هتالص حصت ال [۲۳۸ :يواطحطلا ةيشاح] .يعرش

 هنإف ءءوضولا ءاضعأ ضعب يفكي ءام دجو اذإ ام فالخب «هلامعتسا بجو نيتروصلا يف دحو نإف ءاهللقي ام الو

 5/1١[ ::قئارلا رخبلا] :هلاضعتتسا بني الو مضيق

 عوكرلاب يمؤي ادعاق انايرع يلصي نأ نيبو ءلضفألا وهو «هيف يلصي نأ نيب رايخلاب هنأ :هلصاح :لإ رهط نإ ريخو
 امكود وهو «دوجسو ع وک رب انايرع امئاق وأ «ةظلغملا ةروعلا رتس نم هيف ال ؛لضفلا يق هيلي وهو «دوجسلا و

 نأل ؛هأزجأ امئاق یلص نإف ا دجي ال يذلا يف لاق هنإف «هعنم "ةيادملا" رهاظو ءامفود اذهو اما وأ ءلضفلا يف

 ازئاج ءامبإلا ناك ولو :يعليزلا لاق ءاش امهيأ ىلإ ليميف ؛ناكرألا هذه ءادأ مايقلا يفو ةظيلغلا ةروعلا رتس دوعقلا يف
 ةفاضإلا نإف «بوغل تعن هنأ ىلع رورحجمب :لكلا سجن [۲۴۹ :يواطحطلا ةيشاح] .مالكلا اذه ماقتسا امل مايقلا ةلاح

 1١57| :يواطحطلا ةيشاح] .ةيولوألا يف فالخلا نأ رهاظلاو :"رهنلا" يف لاق :ليق .ةيظفل
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 ةَرسلا نيب ام لجرلا ةروغو ص هرعسلاو لاب وأ أ ياا امئاق نإف
 8 | ءآلا لضفألا 1

 اههجو الإ ةروع ةرحلا لدب عيمججو ءرهظلاو نطبلا ةمألا هيلع ديزتو ئغبك ىلا ىهتنمو

 ةينم يل هنيب امك حيحصلا وهو ءءارحص وأ تيب يف اليل وأ ارام ناك اذإ ام لمشف ءادعاق ةالصلا يف قلطأ :اسلاج

 :ةريخذلا يف لاق «هتروع رتست ليللا ةملظ نأل ؛امئاق يلصيف ليللا يف امأ «راهنلاب هصخ نم خياشملا نمو « يلصللا

 ىلعف «ةالصلا يف دعقي امك دعقي : يلصملا ةينم" يف لاق ج هيلجر اذام [د- 4١ :قئارلا رحبلا | .يضرك. سيل اذهو

 ىلع هيدي عضيو ةلبقلا ىلإ هيلجر دمو دعقي ةا فو :كروتت يهو «شرتفي وهف ةأرملاو لجرل || يف فلتخي انه

 عم ةروكذملا ةئيهاب لصحي ال ام رتسلا يف ةغلابملا نم هب لصحي هنأل ؛ىلوأ هنأو «لوألا حيجرت رهظي يذلاو «ةظيلغلا هتروع

 [5 41/١ :قئارلا رحبلا] .ةرورض ريغ نم ةلبقلا ىلإ هيلحر دم وهو «ىلوأب سيل ام لعف نع ةئيملا هذه ولخ
 اذك «اهليمكت ىلإ ةجاح.هبو. ءةثالثلا ناكر ألا لمك .دنقق رتسلا ضرف كرت نإو هنأل ؛ازئاج مايقلا ناك امنإ :حص

 ليمكل لحأل تاگ اعا سلا ضرف ا ریو نل ؛امئاق عاملا روح ل 3 يجي :لوقي نأ لئاقلو ي "عئادبلا" 2

 هججو ىلع امهليضحتل حرش اعا مايقلا اا عم لامكلا هح ۾ ىلع ام زر , امنا امش يمؤملاو ةيالغلا ناك رألا

 [3 57/1١ :قئارلا رحبلا] .مايقلا هنع

 يف لاق «كلذك سيل يبصلا نأ ىلإ راشأ و ءادبع وأ ارح ناك اذإ ام لمشف لحرلا قلظأ :2! لجرلا ةروعو

 ةيكرلاو ةروعت تشيل ةرسبلا نأ دافأآو افسمو اهلا رظنلاب ساب الو ةر ل قوكت ال اذه رقصلا :"جارسلا'

 ةبتاكملاو ةربدملاو ةنقلا لمشيل ءاهقلطأ اذهلف ‹ حاحصلا' يق اذك «ةرحلا فالح :ةغللا يف ةمألا :ةمألا .ةروع

 أ :ةنوهرملا ةاعشمتسملا امأو «ضعبلا ةقفتعش داللت دارملاو (ةرح ةا تملا ام دنع ۾ عدلولا مأو ةاعستسملاو

 [ه ماب قا رلا لا .اهافتا ةرح ىهف ع يسعم وهو نهارلا اهقتعأ

 رظنلا زاوجو ةروعب سيل هنوك نيب ةمزالم ال هنأ ملعاو [(قئارلا رحبلا) .لسرتسملا رعشلا همالك لمش| :اههجو الإ

 ف كلش ادا درمألا هج وو اههجو ا رظنلا مرح اذهو «ةروعلا ءافتنا عه ةوهشلا ةيشحن مدعب ط ونم رظنلا لع «ةيلا

 اننامز يق لاجرلا نيب اههجو فشك نم ةباشلا ةأرملا عنمت :انخياشم لاق «' ةينملا حرش" يف اذك :ةروغ الو ةوهشلا

 نكر ءادأ ردق ناك اذإ امب ديقم وهو عسي قلطأ :وضع عبر فشكو ١/*57[ :قئارلا رحبلا] .ةنتفلل



 ةالصلا طورش تاقلعتم Af ةالصلا باتك

 نع رسخ نمو تاق إو يع ةن الا را عار ملح قرف اه اةلج

 ةهج هتلبقف ءاودع فاح وأ هتباد نع لوزنلا نع زجع وأ سرا ةلبقلا لابقتسا

 ر يرن بارڅ الو وخ هدنع نكي ملو ؛ةلبقلا هيلع تهبتشا نمو «هنمأو هتردق

 يرحتلا نم ضام ةريخي ملف ةلأش وأ

 ءاهوح امو ربدلاو لبقلا :ةظيلغلاب اندرأو «ةأرملا وأ لحرلا نم ةفيفح 1 ا تناك اذإ ام لمشف :ةروعلا

 اذإ امب ديقم عنملاو :خل! عنمج .دحاو ةالصلا يف مكحلاف الإو ءرظنلا ىلإ رظنلاب ميسقتلا اذهو «كلذ ادعام :ةفيفخلاو

 عنمي الف «عبرلا نم لقأ الإ رهاطب سيل هنكل دجو وأ الصأ رتاسلا دجي مل نإ هنإف «هعبر نود ام ال رتاسلا دحو

 نع اهدارفناب اهذأو ءاهقاس عم ةأرملا بعكو «حصألا يف ذحاو وضع ذخفلا عم ةبكرلا نأ ملعاو «ةالصلا ةحص

 ل هيلا امهمض اللب نييثنألاو «هدا رفناب رك دلاو ءاهردصل عبت وهف دهان تناک ناف ءرسكنملا اهيدنو ءاهسأر

 .حيحصلا يف امهثلاث ربدلاو «هروع ةيلأ لكو «ندبلا بنا وج لماك وضع ةناعلاو ةرسلا نيب امو ‹حيحصلا

 ثيح اهقاس نم ءيشو ءاهذخف نم ءيشو ءاهرهظ نم ءيشو «ةأرملا جرف نم ءيش فاشكناك :فاشكنالا قرفت

 «عنملا قلطأ :عنم ١| :قئارلا رحبلا] .عناملا ردقلا فاشكنا ةروعلا يف عناملا نأل ؛ةالصلا زاوج عنمل عمجي

 [؟ 41٠ :حالفلا يقارم] .نكر ءادأ ردقب فاشكنالا نمز لاط اذإ ام ٌديقم وهو

 ًءاوس «ةرورضلل ةحصلا عنمي الف فاشكنالا نمز لطي ملو غلب وأ اهرغصأ عبر غلبي مل نإو يأ :الف الإو

 ىلع وأ هسفن ىلع فاح اذإ ام لمشف «فوخلا قلطأ :خإ فاخ وأ *١5[ :حالفلا يقارم] .ريقفلاو غلا

 وأ ايمدآ ناك اذإ ام لمشف ءودعلا قلطأ :اودع [؟57 :حالفلا يقارم] .هتنامأ ىلع وأ هلام ىلع وأ هتباد

 هنأ يح «نمألا ةهج ئالا ةو ةةرهقلا هم زجناملا ةلبقق ةبتررق شنوا كلا ةيف :خإ هتردق ةهج .اعبس

 :ةنهأ ةهج ىلإ ءاعإلاب تعلم ياض «دعق نإ ودعلا هاري نأ كا ول

 همزل مامغلا ماضتو مالظلا مكارتو اهمالعأ تسمطنا نأب ةلبقلا فرعت نع زجع اذإ يأ :خ2إ تهبتشا نمو

 رح الو كش ريغ نم ةهج ىلإ ءارحصلا يف ىلص ول هنأل ؛هابتشالاب ديق «دوصقملا لينل دوهحجما لذب وهو «يرحتلا

 نيبت نإو «ةزئاج هتالصف عضوملا نع بهذ يح ءيش هلاح نم رهظي مل وأ «هيأر ربكأ ناك وأ باصأ هنأ نيبت نإ

 .ةداعإلا هيلعف هيأر ربكأ ناك وأ أطخأ هنأ

 نم وه نم ربخملاب دارأو «يرحتلا زوجي ال لاؤسب ةلبقلا فرعت ىلع ردق ول هنأ دافأف "لإ نكي ملو" :هلوقب ديقو

 لصألا يف اهعضو نأل ؛بيراحلا عضو عم يرحتلا زوجيال هنإف ؛!"بارحم الو" :هلوقب ديقو لع هل نم وأ ناكملا لهأ
 نأل ؛باصأ هنأ غارفلا دعب ملع نإ الإ «ةداعإلا هيلعف رحت الب هيلع تهبتشا نمم ىلص نم نأل ؛يرحتلاب ديقو «قحب

 .هليصحت ال هلوصح طرتشي هريغب ضرتفا ام



 ةالصلا تابجاو / ةالصلا باتك

 ادا لإ و «نبو رادتسا هتالص يف هئطخب ملع نإو .أطخأ ول هيلع ةداعإ الو
 ةداهتمجا ل ادىت وأ

 مل ول امك تدسف اهيف هتباصإب ملع نإو «تحص باصأ هنأ هغارف دعب ملعف
 نقلا .جناقب ولو ةا صأا نم يا

 .مهئزحت مهمامإ لاح اولهجو تاهج موق ىرحت ولو ءالصأ هتباصإ

 ةالصلا بجا و 8 لصف

 نيتنيعتم ريغ نيتعكر يف تايآ ثالث وأ ةروس مضو «ةحتافلا ةءارق :ائيش رشع ةينامت وهو

 ةحتافلا ميدقتو «نييلوألا يف ةءارقلا نييعتو «لفنلاو رتولا تاعكر عيمج يفو «ضرفلا نم

 ضام ةظفل :ىنبو (حالفلا يقارم) .راسيلا ال ال نيميلا ةهج نم يأ :رادتسا .ًاطحأ هنأ هغارف دعب ملع يأ :أطخأ ول
 :«فعض ىلع اينبه ناك هالص لوأ نأل j rts :حالفلا يقارم] .يرحتلاب هادأ ام ىلع ىب يأ ءانبلا نم

 ءزوجي ال وهو فيعضلا ىلع يوقلا ءانب مزلف «ملعلا ةلاح یو ر ىلع ينم راص هتالص رخغآو «يرحتلا وهو

 .ءاهتنالاك ءادتبالا نإف لوألا فالخب

 نيرومأملا نم دحاو لك ىلصو «ةهح ىل |! مهمامإ ىلصف «ةملظم ةليل يف سانلا نم ةعامج ىرحت يأ :یرح ولو

 يهو «ةلبقلا ىلإ هحوتم مهنم دحاو لک تال i E pa (ge E و «ةهحج ىل

 هداقتعال ؛هتالص دسفت «همامإ لاح مهنم ملع نمو «ةبعكلا فوج يف امك عنمت ال ةفلاخملا هذهو «يرحتلا ةهج

 [؟ 4/١ :قئاقحلا نييبت] .ماقملا ضرف هكرتل ؛هيلع امدقتم ناك اذإ اذكو ءأطخلا ىلع همامإ نأ
 يعطقو ءةمكىلا أ ةرئاوتملا صوصتنلاك ةلالدلاو توبثلا يعطق :ةعب رأ عاونأ ةعجسلا ةلدألا نأ ملعا :ةالصلا بجاو

 ةلالدلاو توبثلا يظو «يعطق اهموهفم لا داحآلا رابحأك ةلالدلا يعطق توبثلا نيظو «ةلوؤملا تايآلاك ةلالدلا ٍنيَظ توبثلا

 ءميرحتلا ةهاركو «بوحولا تبثي ثلاثلاو ىاثلابو «هارحلاو ءضرفلا تبثي لوألابف ءئظ اهموهفم ىلا داحآلا رابخأك

 ١[ 417 :يواطحطلا ةيشاح] .هليلد ردقب مكحلا توبث نوكيل ؛هيزنتلا ةهارك و «بابحتسالاو ةنسلا تبثي عبارلابو

 [؟ 4/8 :يواطحطلا ةيشاح] .رصحلا يفني عبتتلاو ی بايو دذا ىلع يآ :رشنغ ةا

 ةروسلاو ةحتافلا أرق ول تقولا توف فاح نإف «ةعس تقولا ىف ناك اذإ ام ديقم هلبق امو اذه بوجو :ةروس هلت ر

 ةبسنلاب ةنسو بجاوو | نزف لإ بارلا ميسقتو . ةةالطغل 006 ةعكر لك يف 9 «ةيآ نم ديزأ وأ ةحتافلا أرق أ

 ۲٤۸[ :يواطحطلا ةيشاح] | تا دم دک لک نآرقلا أرق ول مل هدعب امأ «عاقيإلا لبق امل
 ررك ول امك وهسلل دحسيو ةروسلا أرق. ةحئافلا ارقي ءرك ذتف ءادتبا ةروسلا نم ارق ول يف “ڪس حافلا ميدقتو

 ۲٤۹[ :حالفلا يقارم] .ةروسلا أرق مث ةحتافلا



 ةالصلا تابجاو مه ةالصلا باتك

 ةعكر لك يف ةيناثلا ةدجسلاب نايتإلاو «دوجسلا يف ةهبجلل فنألا مضو «ةروس ىلع

 هيف دهشتلا ةءارقو لوألا دوعقلاو ناكر ألا ف نانئمطالاو ءاهريغل لاقتنالا لبق

 هريغ و ضرفلا نم

 دعب خارت ريغ نم ةثلاثلا ىلإ مايقلاو ءريخألا سولجلا يف هتءارقو عا ي
 ةثلاثلا ةعك رلا

 .رذع ةهبجلاب نكي مل ام حيحصلا ىلع دوجسلا يف فنألا ىلع راصتقالاب ةالصلا زوجت ال :لإ فنألا مضو
 ولو اهدجسي تاف نإف ءةالصلا لا لاعفأ يقاب نم ةدجسلا ريغل يأ :اهريغل [؟١ 49 :يواطحطلا ةيشاح :حالفلا يقارم]

 دعب هلبق وأ مالسلا دعب اهركذت اذإ هنأ اه نايتإلا قيرطو «دوعقلا ديعي مث مالكلا لبق مالسلا دعب وأ ريخألا دوعقلا دعب

 ةدجسلا ىلإ دوعلا نأل ؛دهشتيو دعقي مث وهسلل دجسي مث سیو دهشتلاو دوعقلا ديعي مث «ةكو رتملا دجسي نأ دوعقلا

 ؛هتالص تلطب ةدجسلا نم هعفر درجمم ملسو دوعقلا دعي م ولف «ةيوالتلا ةدجسلا اذك و ءدهشتلاو دوعقلا عفري ةيبلصلا

 دعقي مل و هنم هعفر درجمب ملس ول ىح «طقف دهشتلا عفري هنإف ؛وهسلا دوجس فالخب «ضرف يهو ةريحألا ةدعقلا كرتل

 [؟ 55 :يواطحطلا ةيشاحو حالفلا يقارم] .بحاو وهو «دهشتلا هكرتل ؛هركي هنكلو «هتالص تحص

 نئمطت يح دوجسلاو عوكرلا يف حراوجلا نيكستب ناكرألا يف ليدعتلا وهو :ناكرألا يف نانئمطالاو
 ."ناتسهقلا" يف امك ةحيبست ردقب هلع يف وضع لك رقتسيو E] :حالفلا يقارم] .حيحصلا يف هلصافم

 مهفي مل قباسلا هب ديرأ ول ذإ ؛قباسلا درفلا ال رخآلا ريغ لوألاب دارأ :لوألا دوعقلاو [؟ 43 :يواطحطلا ةيشاح]
 يف ثالثب قوبسملا نإف ؛نيتنثا نم رثكأ نوكت دق ةالصلا يف ةدعقلا نأل ؛ةريخأ تسيل يه ىلا ةيناثلا ةدعقلا مكح

 3117/١[ :قئارلا رحبلا] .ضرف يهو ةريخألا ار بارالر ىلوألا نم لك «تادعق ثالث دعقي ةيعابرلا

 وهو «دهشتلاو دوعقلا نم لكب قلعتم 'حيحصلا يف" :هلوقو .هلكك هضعب كرتب وهسلل دجسيف :دهشدلا ةءارفو

 "نادهشتلاو" :لقي ملو ةينثتلاب تأي مل اهنإ باتكلا ساس لعلو «هدحو دهشتلا ةينس وأ امهتينسب لوقلا نع زارتحا

 ٠١۷۸/١| :قئارلا رحبلا| .رثكأ وأ نينثا ناك ءاوس «بحاو وهف «ةالصلا يف نوكي دهشت لك نأ ىلإ ةراشإلل
 55١٠| :حالفلا يقارم| .ةثلاثلل مايقلا بجاو ريخأتل ؛وهسلل دجسي ايهاس نكر ءادأ رادقع هيلع داز ول يح :خارت ريغ

 حرشلا يف هركذي ملو «دمحم ىلع ىلص مهللا :لاق اذإ ام هونيبو «حيحصلا ىلع 'خلإ رادقمم' :هلوق. :يراطقوطلا لاق

 ةعوركم هب نوكت ةالضلا نإف هدمعلا نع هب زرتحل "ايهاس" :هلوقو ك هيلع ةالضلا ركذ نم عنملا مهوي امع ادعابت

 مالسلا ظفل :ليقف «هيف عقاولا فاالتخالل ددعلا رك ذی مل :خاإ السلا ظفل و o1] :يواطحطلا ةيشاقع | ار

 فو ١5١[ :يواطحطلا ةيشاح] ."حتفلا" يف امك ةنس ةيناثلا :ليقو .حصألا وه وهو :يراطخطلا لاق «بحا و نيترم

 ة۷ ةقئارلا رخيلا] :ةفس يه اغا و خار سيل راسو اهم هب تاعلالا نأ لإ ةراشإ "ةالسلا طفلا :هلوق

 = ظفل دعب هب ىدتقا ولف غ "رفألا عمجم' يف امك امم :ليقو «ةماعلا دنع دحاو مالسب ةالصلا نم جورخلا مت



 ةالصلا تابجاو ۸٦ ةالصلا باتك

 حاتتفال ريبكتلا نييعتو «نيديعلا تاريبكتو ءرتولا تونقو «"مكيلع' نود مالسلا

 ةءارقب مامإلا رهجو «نيديعلا ةيناث يف عوكر لا ةريبكتو «ةصاحخ نيديعلا ال ةالص لك

 «ناضمر يف رتولاو نيديعلاو 2 ءءاضق و نيءاشعلا 55 رجفلا

 كردأ دقف ةيناثلا . لبق لوألا ةميلستلا دعب ر ذآ نإ :ليقو «ةماعلا دنع حصي ال "وكيلع' لبق لوألا مالسلا =

 ۲٠١١| :يواطحطلا ةيشاح| .ةالصلا هعم

 :"رحبلا" يف لاقو ؛هانعمي ناك ولو "مكيلع مالسلا"ماقم موقي ال رحآ ظفلب ىتأ ول :يواطحطلا لاق :مالسلا

 بجيو يأ :رتولا تونقو 3375/١[ :قئارلا رحبلا| .يرع ظفلب صتخي ال مالسلا نأ ىلع عامجإلا لقن حراشلا

 رتولا ةالص بحاو هنأ دارملاو [57١؟ :حالفلا يقارم] .تونقلا ةريبكت اذك و «ةفينح يبأ دنع رتولا تونق ةءارق

 .اعامجإ زاج هريغب ىتأ ول ىح «ةنسف "لإ مهللا" صوصخ امأو ءءاعدلا قلطم دارملاو «ةالصلا قلطم بحاو ال

 كثازلث يهو «نيديعلا ةالص يف دئاوزلا تاريبكتلا بجو يأ :نيديعلا تاريبكتو ror] :ي واطحطلا ةينشاحس |

 (نيديعلاو ةعمجلاا ٤ ةهبسلا دوجس مدع ىل وألا :ي واطحطلا لاقو ؛ وهنا د وجس انه ضعي ب «ةعك ر لک

 .طقف بودئمف اهدغب ةيناثلا و ةءارقلا لبق ىلوألا ف تاريبكعلا نوک امأو

 نوكلو «حصألا يف هريغب عورشلا هركيو «ةالص لك حاتتفال "ريبكتلا" ظفل نييعت بجيو يأ :ريبكتلا نييعتو
 «ةصاخ نيديعلا ةالص يف ريبكتلاب حاتتفالا بوجو صتقخي ال ةالص لك حاتتفال ريبكتلا ظفل نييعت بوجو حصألا

 داتا هكر بحاولا ا مامإلا رهج و [؟ تا :ح الفلا يفارم اک ام يواطحطلا ةا | .اهلك هح ا افالاحل

 ده ل ْنَأ ىلوألاو :اولاق رهجلا ىلعأ ن ره ناک نينا عمسأ ولف ءارارسشإ ناک إو ءادحاو ولو دریغ EEE نأ وش و

 قرف تا نإف .ةعامجلا يسحب رهجي نأ يبحسسملاو ؛ «يفكي موقلا ضعب عامسإ نأ ؛ةقاطلا ردقب لن ةرهتاب ةسفن

 [؟5١؟ :يواطحطلا ةيشاح] .راكذألاب ىلصملا رهج ول امك ءاسأ دقف ةعامجلا ةجاح

 .مامإلا ىلع ناضمر يف رتولاو حيوارتلاو نيديعلاو ةعمجلا ةالص يف ةءارقلاب رهجلا بجيو يأ :ةعمجلاو

 هتالص نأل ؛ناضمر يف هنوكب ديقو ءاهكرت ولو لب «هرحأ وأ حيوارتلا ىلع همدق ءاوس ۲٠۳[ :حالفلا يقارم]

 يهو «برغملا نم ةثلاثلا ا دعب اميفو [|؟ 58 :اصّخلم يواطحطلا ةيشاح] .ةهوركم ةعدب هريغ يف ةعامج

 ؛ةعامجلا ةئيه ىلع ءادألا نوكيل ؛لضفأ وهو ءرهج ءاش نإ يأ :لإ درفنملاو (حالفلا يقارم) .ءاشعلا نم ةعبارلاو

 = هنأ ىلإ ةراشإ "رهجي اميف":هلوقو «هعمسي نم هفلح سيل هنأل ؛تفاح ءاش نإو ءلضفأ ةماقإو ناذأب هؤادأ ناك اذهو



 ةالصلا ننس AV ةالصلا باتك

 كرت ولو ءارهج ةحتافلا عم نييرحألا يف اهأرق ءاشعلا | یلوا ف ةروسلا كوت ولو

 .نييرخألا يف اهرركي ال ةحتافلا

 اهننس يف لصف
 ءاذحو «ةمألاو لجرلل نينذألا ءاذح ةعيرحتلل نيديلا عفر :نوسمحو ىدحإ يهو

 عضوو «همامإ مارحإل يدتقملا مارحإ ةنراقمو «عباصألا رشنو «ةرحلل نيبكنملا
 iris 1 RES SiS ]1 ]1 1 ةت رس تحك خرسيلا ىلع نيميلا هذي لجولا

 «ىلوأ درفنملاف «ةتفاخملا هيلع متحتي مامإلا نأل ؛حيحصلا وهو ءامتح هيف تفاخي لب «هيف رهجي ال اميف رهج ال =

 «تقولا يف ناك امك درفنملا ريخي اهيف رهجي ةالص هتتاف اذإ هنأ ىلإ ةراشإ هيفو «مامإلا رهج "رهجي اميف":هلوقب دارملاو
 نأل ؛درفنملا هب يعي "ليللاب لفنتمك" :هلوقو «فصولا يف هفلاخي الف ءءادألا يكحي ءاضقلا نأل ءلضفأ رهجلاو

 ۴۷۶ ءاضلم قفاقنللا ةييبت]ا اا تاك ولو راهنلا لفاون يف يفخي اذهو «ضئارفلا عابتأ لفاونلا

 أرق ءاوهس وأ ادمع ءاشعلا ييلوأ عيمج يف وأ برغملا ييلوأ نم ةعكر يف ةروسلا كرت ولو يأ :خل! كرت ولو
 «حصألا ىلع اممب ارهج ةحتافلا عم برغملا نم ةثلاثلاو ءءاشعلا نم نيسي رغألا ف حصألا ىلع ابوحو ةروسلا

 [؟5 4 :حالفلا يقارم ءيواطحطلا ةيشاح] .هبشألا وهو ةروسلا أرقي مث ةحتافلا مدقيو

 ةءارق نأل ؛وهسلل دجسيو «مهدنع نييرحخألا يف اهرركي ال نييلوألا يف ةحتافلا كرت ول يأ :لإ اهرركي ال

 فلاح اهررك ولو ءاهلحم يف افوكل ىوقأ اهنأل ؛ءادألا نع تعقو ةرم اهأرق اذإف «ةعورشم يناثلا عفشلا يف ةحتافلا

 ؛حالفلا يقارم| .ءاضقلا لحم هنأل .؛ًءاضق عقي نأ زاجف ءءادأ اه الحم سيل يناثلا عفشلا نإف ءةروسلا فالخب «ع ورشملا

 «فختسم ريغ ادماع ول ةءاسإ لب ءاوهس الو اداسف بجوي ال ةنسلا كرت نأ ملعا :اهننس [۳۲۹/۱ :قئاقحلا نييبت

 لك مضي ال نأ هتيفيكو :عباصألا رشنو [؟55١ :يواطحطلا ةيشاح] .ةيعرحتلا ةهاركلا نم نودأ ةءاسإلا :اولاقو

 [1 51 :حالفلا يقارم] .ةروشنم اهاح ىلع اهكرتي لب «جيرفتلا لك جرفي الو ءمضلا

 غرف ولف ءامهنم مامإلا غارف لبق "ربكأ" نم وأ "هللا" نم هغارف نوكي ال نأ طرتشي نكل :خلإ مارحإ ةنراقمو

 رهظأ يف هعورش حصي ال هنم مامإلا غارف لبق "ربكأ" :هلوق نم غرفو «هدعب وأ مامإلا عم "هللا" :هلوق نم
 امك ةروكذملا ةيفيكلا ىلع عضي يأ :لإ! لجرلا عضوو [؟ 517 :يواطحطلا ةيشاح] .حصألا ىلع «تاياورلا

 = مارحإلا ةريبكت دعب نيديلا نولسري مهفإف ءاننامز لاهج هلعفي امك ال «لاسرإ الب مارحإلل ريبكتلا نم غرف



 ةالصلا ننس ^A ةالصلا باتك

 رصنخلاب اقلحم ىرسيلا فك رهاظ ىلع ئميلا فك نطاب لعجي نأ عضولا ةفصو
 نم لاح

 ىاقلار قيلحل ريغ نع اهوذص ىلع اهيدي ةأرملا عضوو «غسرلا ىلع مامبإلاو

 ؟ال مأ ةالصلا يف ىرسيلا ىلع ىئميلا هدي عضي له هنأ :اهادحإ :لئاسم عبرأ انهه نأ ملعي نأ بجيو ءافوعضي مث =

 نأ :ةنسلا :ةثالثلا انامل لوق ىلغف :ىلوألا اأ ؟عضي قم :ةعبارلاو ؟عضي نيأ :ةثلاثلاو ؟ '”عضي فيك :ةيناثلاو

 يلو «ذحألا ظفل عوفرملا ثيدحلا يفف «ةيناثلا ةلأسملا يهو ءعضولا ةفض امأو «ىرسيلا ىلع ئميلا هديب دمتعي

 رهاظ ىلع ئميلا هفك نطاب عضي ناب امهنيب عمجلا انخياشم نم ريثك نسحتيو «عضولا ظفل كغ ىلع ثيدح

 ةلأسملا وهو «عضولا عضوم امأو «نيثيدحلاب الماع نوكيل ؛غسرلا ىلع ماهإلاو رصنخلاب قلحيو «ىرسيلا هفك

 ةنس هنأ :هللي دمحم نع يورو «مايقلا ةنس دامتعالا بهذملا رهاظ يف مث ءةرسلا تحت اندنع لضفألاف ءةغلاقلا

 اذإف «ءانثلا ةلاح يف هيدي لسري :ه_ دمحم دنعف «ةعبارلا ةلأسملا يهو «ريبكتلا دعب ىلصملا يف اذه نيبتو ةءارقلل

 [؟ 45/1١ :اصحلم ةيافكلا] .دمتعي ريبكتلا دعب هيدي فكي امك ةياورلا رهاظ يفو ء«دمتعا ةءارقلا ف ذحأ

 لحرلا فلاخت ةأرملا نأ ملعا :ةأرملا عضوو (يواطحطلا ةيشاح) .عارذلا ىلع هعباصأ ةثالث طسبيو :غسرلا ىلع

 جرفت الو «اهيبكنم ءاذح اهيدي عفرتو «ريبكتلا دنع اهيمك نم اهيفك جرخت ال اهنأ :اهنمو «هذه اهنم «لئاسم يف

 قزلتو ءاهل رتسأ هنأل ؛كلذ ىلع ديزت الف «عوكرلا غلبت ثيحب ًاليلق عوكرلا يف ئحنتو ؛عوكرلا يف اهعباضأ

 اهتيلأ ىلع سلجت نأب دوعق لك يف ةكروتم سلحتو «دوجسلا يف اهيذخفب اهنطب قزلتو «هيف اهيبنحب اهيقفرم

 قاسلا ىلع نمبألا قاسلا لعجت و ءامهضعب ىلع اهيذخف عضتو «نمبألا بناحلا نم اهيلجر اتلك جرختو «ىرسيلا

 يف بحتسي الو ءرهجلا عضوم يف رهجج الو «نهطسو مامإلا فقيو «نهتعامج هركتو «لاحرلا موت الو «رسيألا

 58:9 :يئواظتحلفلا ةيشاخ] .رصخللا يفتي عيطتلاو .ءرحفلاب راقسإلا اهقح
 ناك ءاوس ءاقلطم ةءارقلا يف مامإلا عرشي مل ام هب نأي يدتقملاف ءلصم لك هب أي ءانثلا نأ ملعا :ءانغلاو

 نم هللاب ذوعأ :يلضملا لاق يأ :ذوعتلاو ١59[ :يواطحطلا ةيشاح] .رسلا وأ رهجلا ةلاح يف اكردم وأ اقوبسم

 ؛انباحصأ نم رثكألا لوق وهو ءاندنع راتخملا وهو «ريثك نباو مصاعو رمع يبأ رايتخا وهو «ميحرلا ناطيشلا

 قفاريلا لاب ةيعضسأ" :لوقي نأ لرألا نأ نم "ةياذهلا" قءهراسعا ام فعشي امر قلك هتفاسبنا نم لوقا هنأل

 وع" فاالخي ناقفاوتيف اهعراضم "ذيعتسأ"و ةذاعتسالا نم رمألا ةغيصب 'ذعتساف" هيف روك دملا نأل عي نا رَقلا

 "دوغا :هلوقو ءذوعلا بلط "ذعتسا" ظفل ن

 [دة ه١ والا رحبلا | .ردهف ظفللا نم هبرق امأ ؛هاضتقل قباطم لاثم

 ا

 أ : ريدقلا حتف' يف امك هباوجو «ةذاعتسالا نم ال ذوعلا نم هنإف



 ةالصلا ننس ۸۹ ةالصلا باتك

 لادتعالاو ياهم رارسالاو ,ديمحتلاو ,نيمأتلاو «ةعكر لك لوأ ةيمستلاو ,ةءارقلل

 عاوتسالا ةهدعب امو ءاتثلاب

 جيرفتو «عيمستلاو «ريبكتلاب مامإلا رهجو «سأرلا ةأطأط ريغ نم ةميرحتلا دنع
 لاوط نم ةحتافلل ةمومضملا ةروسلا نوكت نأو «عباصأ عبرأ ردق مايقلا يف نيمدقلا

 رسكلاب نوكت ربح
 برغملا ف هراصق نمو ,ءاشعلاو رصعلا يف هطاس وأ نمو «رهظلاو رجفلا يف لصفملا

 کلا
 قنا

 20000 ..............ءارفاسم ناك ول ءاش ةروس يأ أرقيو ءاميقه ناك ول
 ١ يلصملا

 «ناطيشلا سواسو نع ةنايص اهل عرش هنأل ؛نآرقلل ئراق لك هب يتأيف «ةءارقلا ةنس ذوعتلا نأ ٍنيعي :ةءارقلل

 :لئاسم ثالث يف فالخلا ةدئافو «ءانثلل عبت وه :فسوي .يبأ دنعو «دمحمو ةفينح يبأ لوق وهو ءاه اعبت ناكف

 مامإلا نأ :اهتيناث «ءانثلاب ىأي هنأل ؛هدنع هب قأيو «هيلع ةءارق ال هنأل ؛امهدنع يدتقملا هب ينأي ال هنأ :اهادحإ

 تاريبكتلا لبق ءانثلا دعب يدتقملاو مامإلا هب قأيو ءامهدنع ىلوألا ةعكرلا يف دئاوزلا تاريبكتلا دعب ذوعتلاب أي

 دنع نيترم هب أي :هدنعو ءامهدنع ءاضقلا ىلإ ماق اذإ هب يتأيو ءلاحلل هب قأي ال قوبسملا نأ :اهتثلاث «هدنع

 درفنملاو مومأملاو مامإلا لمشف هقلطأ :نيمأتلاو 533/١[ :قئارلا رحبلا] .ةءارقلا دنعو ءانثلا دعب لوحدلا

 57١[ :حالفلا يقارم] .ةالصلا جراح ئراقلاو

 «عيمستلا عم درفنملا دمحيو ءاضيأ امهدنع ماماللو ءاقافتا درفنملاو متؤملل ديمحتلا نسيو يأ :ديمحتلاو

 ."رغألا عمم يف امك ءاوتسالا لاح :ليقو «ضافخالا لاح ديمحتلابو «عافترالا لاح سسس ينأيف

 17١[ :فرصتب يواطحطلا ةيشاحو حالفلا يقارمإ .حيحصلا وهو باوجلا رهاظ وهو "رردلا" يف هب مزجو
 .هدمح نمل هللا عم :هلوق يأ :عيمستلاو

 ليوطلا لجرلا :مضلاب لاوطلاو «ةريصقو ةليوط عمج ءامهوأ رسكب :راصقلاو لاوطلا :لصفملا لاوط

 «نيسلا حتفب طسو عمج :طاسوألاو ۲٠۲[ :يواطحطلا ةيشاح] ةليوطلا ةأرملا :حتفلابو [177 :حالفلا يقارم]

 "تارجحلا" نم هنأ انباحصأ هيلع يذلاو «هيف فالتحالل لصفملا كب فنصملا نيبي حلو ءلاوطلاو راصقلا نيب ام

 يف حرص هبو «راصق نآرقلا رحآ ىلإ اهنمو «طاسوأ "نكي مل" ىلإ اهنمو «لاوط "جوربلا تاذ ءامسلاو" ىلإ
 يف ةءارقلا نأ دافأو «درفنملاو مامإلا لمشف قلطأو «هيف خوسنملا ةلقل :ليقو «هيف لوصفلا ةرثكل يمسو ؛"ةياقنلا"

 35147/١[ :قئارلا رحبلا «حالفلا يقارم ءيواطحطلا ةيشاح] .ةنسلا فالخ لصفملا ريغ نم ةالصلا

 ملع اذإ امأ «كلذك هتءارقب نيدتقملا ىلع لقثي مل اذإ امن ديقم وهو «مامإلاو درفنملا لمشف قلطأ :اميقم

 .مدقت ام لعفي الف لقثلا



 ةالصلا نتس ۹ ٠ ةالصلا باتك

 هيدي هک و ذحأو ءاثالث هحيبستو «ع وكر لا ةريبكتو :طقف حفلا ف لوألا ةلاطإو

aع وکر لا  

 .ةزجعب هسأر ةيوسنو درول طو قاس بستر ةاهسرقت ال راو ةةعياصضأ ميرو

 هل رحل وم ی طيح ع وکر لا ا

 دوجسلل ههجو مث هيدي مث هيتبكر عضوو ءانئمطم هدعب مايقلاو «ع وكر لا نم عفرلاو

 تفل عض وہ ادبي و ءادتبا ي

 فک نوب دوجسلا نوک و ءهنم عقرلا ريبكتو «دوجتسلا ريبكتو ‹ضوهنلل هسكعو

 مايقلا

 نع هيعارذو «هيبنج نع هيقفرمو ؛هيذخف نع هنطب لجارلا چو ءاثالث هحیبست و
 هت دعاس

 اسلا نيب ةسلجلاو «ةموقلاو ءاهيدخفب اهنطب اهقزلو «ةأرملا ضافخماو :ضرألا

 اهماهع يعي

 هب لا: كح اي ااو ıl ل

 دع ةحبسخاب حيحصلا يف ىف ةراشإلاو ةأرملا و «ئميلا بصناو زا
 طقف يملا نم ةبابسلا

 كاردإ ىلع سانلل ةناعإ هيفو ءاذه انموي ىلإ 225 هللا لوسر ندل نم ثراوتلا ىرح اهب :خلإ ىلوألا ةلاطإو

 ةركتو ."تاؤلضلا لك يف ىلوألا لوطي نأ ىلإ بحخأ" :دمح لوق ىلإ ةراشإ :طقف ۲۹۲/١[ :ةيانعلا| .ةعامجلا

 فتكو لحرك :هزجعب [؟54 :حالفلا يقارم] .لهسأ رمألا لفاونلا يقو «نيتيآ قوف اع اقافتا ىلوألا ىلع ةيناثلا ةلاطإ

 [؟ة5 :ىداطحيطلا ةيشاح] :نيعلا ثيلقت عم ميجلا وكس

 اذإ امأ ءرذع هب نكي مل اذإ هيتبكر مث هيدي مث ههحو عفري نأب [دوجسلل ركذ ام سكع يأ] :ضوهنلل هسكعو
ê SEءاهتيلأ ىلع سلجت نأ :كروتلا :كروتو [؟1 :حالفلا يقارم] .عاطتسا ام لعفي «فح سبال وأ  

 م ىوري ام هلباقي :حيحصلا يف ۲٠۹] :حالفلا يقارم] .ئميلا اهكرو تحت نم اهلحر جرختو ؛ذحفلا عضتو

 حجرو «ىوتفلا هيلعو : سينجتلا و ةيحلاولولا يفو «خياشملا نم ريثك لوق وهو «نيتداهشلا دنع ةبابسلاب ريشي ال
 «ةياردلاو ةياورلل فلاخم اهمدعب لوقلاف «دمح لاق امك ةفيئنح يا نع يورم هنأو «ةراشإلاب لوقلا "ريدقلا حتف" يف

 اذك و «ةنس اًهوك يف اعيمج انباحصأ نع تاياورلا تقفتا امل :"ىتحملا" يفو 75 هلعف نم "ملسم حيحص" يف اهاور

 [فرصعب ىئارلا رحببلا] .ىلوأ اني لمعلا ناك «زاثآلاو نابحألا ةرثكوب«نيسيثدملاو نييفوكلا نع
 هنأل ؛اضيأ ةبابسلا :اه لاقيو ياك رشلا نع هيزنت يأ حيبست وهو «ديحوتلا يف اب راشي هنأل ؛كلذب تيس :ةحبسملاب

 |۲۹ :فرصتب ى هاطحطلا ةيشاحت .حالفلا يقارم] : بلقلا طاشب "لاصتا اه نأل كلذب تصح و ؟ تسلا دنع اك راشي



 ةالصلا ننس 4 ةالصلا باتك

 ةالصلاو «نييلوألا دعب اميف ةحتافلا ةءارقو «تابثإلا دنع اهعضيو «يفنلا دنع اهعفري
 ضئارفلا يق يعي

 ,سانلا مالك ال ةنسلاو نآرقلا ظافلأ هبشي اع. ءاعدلاو «ريحألا سولجلا يف 55 يبلا ىلع
 يجوز مهللا :هلوق لثم

 هما RSS رق ESE DSTI م اللا BROS «نيتميلستلاب اراسي مت اني تافتلالاو

 تابثإ يأ :تابثإلا دنع ۲۷١[ :حالفلا يقارم].هلإ ال :هلوقب ىلاعت هللا ىوس امع ةيهولألا يفن يأ :يفنلا دنع

 نيتريخألاو برغملا نم ةثلاثلا لمشف هقلطأ :نييلوألا ۲۷١[ :حالفلا يقارم] .هلل الإ :هلوقب هدحو هلل ةيهولألا

 «برغملا لمشت ال ذإ ؛"ةحتافلاب نييرحألا يف أرقيو" :لاق ثيح يرودقلا ةرابع نم نسحأ يهو «يعابرلا نم

 نيب ريخي هنأ :ةياورلا رهاظو ءاهوجو ةفينح يبأ نع نسحلا ىورف الإو بهذملا نم حيحصلا ىلع ىرح خيشلاو
 امك اثالث وأ :"ةياهنلا" يف امك ةحيبست ردق توكسلاو «"ةريحذلا'و "عئادبلا" يف امك انالث حيبستلاو ةءارقلا

 ٦۲۲/١[ :فرصتب قئارلا رحبلا] .ىعليزلا هركذ

 لآ ىلعو دمحم ىلع ىلص مهللا" :لوقي :لاقف ءاهتيفيك نع لئس امل بت دمحم لاق ام لثم لوقيف :خلإ ةالصلاو

 ميهاربإ ىلع تكراب امك «دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو «ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم

 اهنم عنملاف «هريغو "ملسم" ةياور يف ةتباث "نيملاعلا يف" ةدايزو «ديحم ديمح كنإ «نيملاعلا يف ميهاربإ لآ ىلعو
 «بحتسمو «ةنسو «بحاوو «ضرف :ماسقأ ةتس ىلع ىبنلا ىلع ةالصلا نأ ملعا ۲۷١[ :حالفلا يقارمإ .فيعض

 هنأ رهاظلاو «يواحطلا لوق ىلع ۶ همسا ركذ املك يناثلاو «ةيآلل ةدحاو ةرم رمعلا يف لوألاف «مارحو «هوركمو

 يف عبارلاو ءريخألا دوعقلا يف ثلاثلاو «ينابرقلا هركذ امك > هميظعت وهو «دوصقملا لوصحلا ةيافكلا ىلع بحاو
 حتف دنعو ؛مرحم لمع دنع سداسلاو «تونقلاو ريخألا دوعقلا ادع ام ةالصلا يف سماخلاو «ناكمإلا تاقوأ عيمج

 لاوحألا عيمج يف راكذألا عيمج كلذك لب «ةالصلل ةيصوصخ الو «هتدوجب مالعإلا كلذب دصق نإ هعاتم رحاتلا

 ۲۷١[ :يواطحطلا ةيشاح] .انؤاملع كلذب حرص «هعضوم ريغ يف ركذلا لامعتسا ىلع ةلادلا

 «نآرقلا يف دوجوملا ءاعدلا يأ [(يواطحطلا ةيشاح) .تانمؤملاو نينمؤمللو هيدلاولو هسفنل يأ] :ءاعدلاو
 :لثم نآرقلا ةءارق ال ءاعدلا سفن هتدارإل اهقلطأ نكلو ءءيش هحهباشي ال زجعم نآرقلا ذإ ؛ةهياشملا ةقيقح دري ملو

 ةيعدألا يهو «ةنسلا ظافلأ هبشي اع. اعد يأ :"ظافلأ" ىلع افطع هبصن زوجي "ةنسلاو" :هلوقو "غزت ال انبر"

 ةنتف نمو «ربقلا باذع نمو «منهح باذع نم كيذوعأ نإ مهللا" :"ملسم حيحص" يف ام اهنسحأ نمو «ةروثأملا

 ءاعدلا نأ مدقت دقو «ةنسلاب ءاعدلا يأ نآرقلا ىلع افطع هرج زوجيو ."لاجدلا حيسملا ةنتف نمو «تامملاو ايحما

 ۴۷/١[ :اصختلم قئارلا رحبلا] .ةتس اهرحآ



 ةالصلا بادآ ۹ ۲ ةالصلا باتك

 همامإ مومأملا ةينو نوايا یو نما د رو دا لاحرلا f ةين و

 نيدتعملا 2 انخلاو نايبصلاو ءاسنلاو

 ,نيميلاب ةءادبلاو «مامإلا مالسل هتنراقمو «ىلوألا نع ةيناثلا ضفخو «طقف ةكئالملا
 يدتقملا مالا 1 ۰

 .مامإلا ع ارف قوبسملا راظتناو
 نيترملا هميلست ن 0

 [ةالصلا بادآ فإ لصف

 عض وم ىلإ ىلصملا رظنو ريبكتلا ددع ةيمك نم هيفك لحرلا جارخإ :امادآ نم

 ةأرما وأ ناك داحجر

 اسلا ه رجح 55 ایچ اس هنآ ةبنرأ ىلإو ءاعكار راس رهاظ ىلإو ءامئاق هد وجس

 ةقئأ فرط دعاقلاك امكح ولو

 هني نعف «لمعو ل ا وق نم .ناسنالا نم ردصي ام ظفحل هب وعم ؛ ظفاح عمج ةظفحلا «ةكئالملا يأ :ةظفحلاو

 ابنسأو: نحللا نم هايإ مهظفحل وأ «تآعيسلا بتاك وهو ديتع هراسي نعو «تانسحلا بتاك وهو بيقر

 مهيوني :ليقو :حصألا rvs] :حالفلا يقارمو يواطحطلا ةيشاح | .هيف فالتخالل اددع نيعي الو «بطاعملا

 مامإلا ناك نإو يأ :خلإ هاذاح نإو ۲۷١[ :حالفلا يقارم] .مهيلإ ةراشإلا هيفكت :ليقو «ىلوألا ةميلستلاب

 هل وص .ضفغخت سقف يأ خا ةيناثلا ضفخو . نييناحلا نق ظح وذ هنأ : سالا ٤ نأ ون يدتقملا عاد

 هرك هلبق عاق إف rv٦ :حالفلا يقارم | .هيلع وهس "ال نأ ملعي نح ةعباتملا ب وجب ول :خا قوبسملا راظتناو

 يضمت وأ ءديعلا وأ ةعمجلا وأ رجفلا تقو جرخي هرظتنا نإ يش ول امك ةرورض مايقلا هل حابي دقو ءاميرحت

 [ 77 :يواطحطلا ةيشاح | .هيدي نيب سانل ا رورم يشحن ول ول اذك و ءروذعم وهو تقولا ج رخ وأ «هحسم ةدم

 ۲۷٠[ :يواطحطلا ةيشاح] .ةالصلا راظتنا :اهنمف «بادآلا دارفأ فوتسي مل هنأ ىلإ ةيضيعبتلا "نم" ب راشأ :اهادآ نم

 ةدايزلاو «دوجسلا ۾ ع وك رلا ٤ تاحيبستلا ةدايزك هيلع بظا وی مو «نیت رم وأ ةرم 1 لوبسرلا هلعف ام :بدألاو

 ۲۷٠[ :حالفلا يقارم] .ةنسلا لامكإل عرش دقو «ةنونسملا ةءارقلا ىلع

 نكلو مارحإلا ةلاح ريغ يف كلذ هنم بدني ال هنأب راعشإ هيفو ؛ةعيرحتلا ريبكت ريبكتلاب دارأ :ريبكتلا دنع

 .ادعاق يلصملا يف ىتأتي ال اذه :اعكار [؟177 :ةدايزب يواطحطلا ةيشاح] .لاوحألا عيمج يف امهجارخإ ىلوألا

 .بوثلا نم كيدي نيب ام وه :ةرجح



 ةالصلا بيكرت ةيفيك 8 ۹۳ ةالصلا باتك

 مايقلاو «ب ٌواثتلا دنع همف مظكو ع ) فلسا ام لاعسلا عفدو ايليت eT ىلإو

 ةا لاق لق : ]يق لم. ماعلا ع ورشو ءسالاقلا لع يح :ليق نيح

 ةالضلا بیک رث ةيفيك ف لصف

 مث ,هينذأ ءاذح ایر ا کک نم ایک جرم ةالصلا يق لوحدلا لحرلا دار أ اذإ
 تناك ةالص يأ ةأرملا هب جرح
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 ناك اذإ امب ديقم وهو «هقلطأ «ميلستلا لاح هيبكتم ىلإ يلصملا رظن ةالصلا بادآ نمو يأ :نيبكدملا ىلإ
 .مكيلع مالسلا :الئاق كنوك لاح يأ :املسم .ىلاعت هللا ةمظع ظحاليف ءةملظ يف وأ ىمعأ ناك اذإ امأ ایت
 «هعفدب هبلق لغتشي وأ ررض لاعسلا عفد نم يلصملل لصحي ناك اذإ هنأ دافأف هتعاطتساب ديق :عاطتسا ام
 .مامإ وهو رهجلا نع وأ «ةءارقلا نع هعنم مغلب عفدل هيلإ جاتحم حنحنت يف امك «هعفد مدع ىلوألاف

 .هرك همك وأ هديب هاطغو لعفي ملف هنسب هيتفش ذأ هنكمأ ناف «هنسب هيتفش ذخأب ولو هدسو هكاسمإ يأ :همف مظكو
 [۲۷۷ :يواطحطلا ةيشاح] .كلذ بح ويف ءاهيف ثدحي ضارمألا نم ضرمل ةدعملا نم جرخي حيرب مفلا حاتفنا :بؤاشتلاو

 يح" :ميقملا لوق تقو بارحملا برقب ارضاح ناك نإ مامإلاو موقلا مايق بدألا نمو يأ :خإ ليق نيح مايقلاو
 هيلإ يهتني نيح فص لك موقي ًارضاح نكي مل نإو «باجيف مايقلاب رمأ اذه هلوق نمض يف ميقملا نأل ؛"حالفلا ىلع
 هيفك نطاب لعجيو «هينذأ ىمحش هيماهإب يذاحي ىح :هينذأ ءاذح [۲۷۷ :فرصتب حالفلا يقارمإ .رهظألا يف مامإلا

 [۲۷۸ :فذحب حالفلا يقارم] .اهيبكنم وذح ةرحلا ةأرملاو ءاهمضي الو هعباصأ جرفي الو «ةلبقلا وحن
 انراقم عفري هنأ لوألا لوقلاف «هيف ةثالثلا لاوقألا دحأ وهو «نيديلا عفر نع ريبكتلا ريخأت دافأ :خلإ ربك مك

 لبق هتقو :ياثلا لوقلاو «همتحو هتءادب دنع همتحخو هتءادب نوكت نأب ةنراقملا "ناخ يضاق" رسفو «ريبكتلل

 هيدي عفري مل اذإف «حصألا وه :حراشلا لاق .هيدي عفري مث الوأ ربكيف ءريبكتلا دعب هتقو :ثلاثلا لوقلاو «ريبكتلا
 .عفر هئانثأ يف هركذ نإو «هلحم تاوفل ؛هب يأي ريبكتلا نم غرف ىح
 نأ امإف "هللا" ظفل ف ناك نإف « ريك" ظفل يف وأ "هللا" ظفل يف نوكي نأ امإ ريبكتلا يف دملا نأ ملعا :خلإ دم الب

 هدمعت ول بح ماهفتسالا ةروص يف هنأل ادا ناك هل وأ يف ناك نإف ءهرخآ يف وأ هطسو يف وأ لو ف نوحي

 «يعبطلا هدم ىلع ةدايز غلاب نإف «هيف غلابي ال هنأ الإ .باوصلا وهف هطسو ين ناك نإو «ءايربكلا يف كشلل ؛رفكي
 .ىلوألا فالح هنأ :"جارسلا" يفو «جاح ريمأ نبا يف امك «راتخملا ىلع دسفت الو «هرك «نيتك رح ردق وهو
 - ءةالصلا هب دسفت الو «ةغللا ثيح نم أظح وهف ءاملا ةكرح عبشأ نأب هرحآ يف ناك نإو «هيزنتلل ةهاركلاف



 ةالصلا بيكرت ةيفيك 44 ةالصلا باتك

 وا ا تو © تاكو ؟ ن ن 3 رو رعل هنيع عضو مث ىصألا ىف ام هتءارق الو «ءةيسرافلاب هعورش حصي ال ردق نإو ءةيبرعلا

 كلئاحبس" «لوقي نأ رسو احق ةلهم لي ةعجرحتلا بقع ةترس تحت هراسي ىلع

 وس SSS حتفتسيو : كريغ هلإ الو كدح ىلاعتو قرضا كرابتو كدمحب و مهللا

 ةثأب "يعليزلا" هدعبتسا ۾ موق ةغل وهو ٠ع ابشإ هنأ ؛لسقت اي +: ةيتقلا فو «ناطيشلا دال وأ ءا نم مسا وأ =

 يأ «رفكي هدمعت نإو «عسوأ ناذألا رمأ نأل ؛ناذألا ةداعإ بحت ال نذؤملا هلعف ولو ءرعشلا يف الإ زوجي ال

 (هب عورشلا حصي ال نأ هسايقو ءهتالص دسفت :ليقف هرخخأ ق ناك نإو «بوتيو رفغتسيو ءال الإو «نيعملا دصق

 عاملا فذح وأ ةلالحلا نم ةيناثلا ماللا يف يذلا دملا حباذلا وأ فلاحلا وأ يلصملا فذح ولو .دسفت ال :ليقو

 (اصخلم يواطحطلا ةيشاح) .اطايتحا كلذ كرتي الف «ةحيبذلا لحو نيميلا داقعناو ع ورشلا ةحص يف فلتخا

 «بحاولا كرتل ؛هرك نإو بلاطلا ةجاحب هطالتخا نع صلخي ركذب يأ [يل رفغا مهللاب حصي الف] :خإ هلل صلاخ

 ريبكتلا نإف «ةمات ةلمج نم عورشلا ةحصل دبال هنأ ىلإ ةراشإ "ركذ لكب"و "ربك" :هلوق ينو «ريبكتلا ظفل وهو
 [۲۷۹ :فرصتب يواطحطلا ةيشاحو حالفلا يقارم] .ةلمحب الإ نوكي ال ماتلا ركذلاو ءةلمج وهو "ربكأ هللا"
 حيحصلا كاف ءاهريغ نع زارتحالل نسيل ةيسرافلاب دييقتلاو .YA :حالفلا يقارم] .ءسلالا نيف اه رع وأ :ةيسرافلابو

 331/١[ :قئارلا رحبلا حالفلا يقارم] .ةيبرعلا ريغ ةيسرافلا نم هدارم ناك ٍذئنيحف ءاوس اهريغو ةيسرافلا نأ
 ةيميرحتلا ةهاركلا عم اهيلع ارداق ناك ولو ةيبرعلا ريغب هدنع عورشلا حصي هنأ حيحصلا :خإ ةيبرعلا نع رجع

 هيبحاص نأ :ديفي ام بتكلا ضعب يفو «ناسل لكب لصحي وهو «صلاخلا ركذلاب قلعتي عورشلا نأل ؛رداقلل

 17٠١[ :يواطحطلا ةيشاح | .ةءارقلا يف امهوق ىلإ هعوجرك ءانه هلوق ىلإ اعجر
 مث ءقحصلاب لوقي الوأ ةفيدح وبأ ناك و ءحيحصلا ىلع اقافتا حصي ال هنإف ءارداق ناك ول هنأل :خإ هتءارق الو

 510/1١[ :قئارلا رحبلا| .قحلا وهو «زاوجلا مدع يف امهقفاوو «لوقلا اذه نع عحر
 ذخأي هنأ :راتخملاو ءاهيف فلتحاو «ةياورلا رهاظ يف ركذت مل األ ؛عضولا ةيفيك ركذي مل :2 ! هديمج عضو

 :اهضعب يف ركذ «تفلتحا رابحألا نأل اذهو ؛سكعني الو ءعضولا ذحألا نم مزلي هنأل ؛ماهبإلاو رصنخلاب اهغسر

 [ء١/۹۲ :قئارلا رحبلا] .ىلوأ نيليلدلاب المع امهنيب عمجلا ناكف «ذحألا :اهضعب يفو ءعضولا

 تافص نع كلتهدل : كدا مهللا فنا يعم و ج! حتفتسيو . عضوا 2 ريمضلا نم لاح ' احتشتسيم

 يأ "ا ىلاعت و" 0 هزت و تبلثؤو ماد يأ ”كرابتو' «ديمحتلاب كتاذل لامكلا تافص تسثأو «حيبستلاب صقنلا

 [۲۸۱ :حالفلا يقارم] .قحب ادوبعم دوجولا يف كريغ هلإ الو «كتناكع. كانغو كتمظعو كناطلس عفترا

 رع
3 



 ةالصلا بيك رت ةيفيك ۹٥ ةالصلا باتك

 ‹نيديعلا تاریک نع روپو ,يدتقملا هيإ قوبسملا هب نأيف ارس ذوعتي مث ؛لصم لك

 املا نمأو ةحئافلا أرق مث طقف ةنالا لبق ةعكر لك يف يمسيو ءارس يمسي م
 أ :لاق يأ

 هرجع هسأر ايوسم اا اعكار ربك مث «تایآ ثالث وأ او ارق مث ارس مومأملاو

 ناشار دسأر مقر م دااتمآ كلقو ثالث هيف حبسو ,هعباصأ اجرفم هيديب هيتبكر اذخا

 ىفتكي يدتقملاو اد رفنم وأ امامإ ول "دمحلا كل انبر «هدمح 9 هللا عم :الئاق

 نع هيدضعو هيذخف نع هنطب قاجو مي ءاثالث احّبسم اتئمطم هتهبجو هفنأب
 دعاب يا

 اهنطب قزلتو ضقت ةآرملاو مكاين زينأ هيطعرو هدب مباصت ایر تر ريغ يف اظ

 اهيبنحل اهيدضع مضتف
 : دجسو ربك مث ءانئمطم یی نع ديني ااو نياكسسفا نيب یاسر تیا

 ريبكتلا دعب نونسم ركذ هيف سیلو

 i aT EES Sra جه عرق هيدضع ىدبأو «هیذخف نع هنطب ٰفاحو ءاثالث هيف حبسو انئمطم
 دعاب يآ ادوجسملا يف

 هكردأ نإو ؛ةيرس وأ ةالصلا تناك ةيرهجو «هريغ وأ ا ناک ءاوس ءلصم لك لمشف هممع :لصم لك

 انبي ف ذي اه ديقم رهو طار كلارا دعو فن قررت اب أ نوا آر, را ناک نإ یڑرغ مكر
 .يدتقملا أرقي الو ءةءارقلل عبات هنأل :يدتقملا ال .هكرت دمتعملا ىلع ةيرس ولو أدب اذإ امأو «ةءارقلاب مامإلا

 [۲۸۲ :حالفلا يقارم] .هتالص يف أرقي نم لك [الفن وأ اضرف ىلص ءاوس] :يّمسي مث [۲۸۲ :حالفلا يقارم]
 تفاح وأ رهج ءاوس «ةروسلل اقافتا اهلعف نإ اهيف ةهارك الو ؛ةروسلاو ةحتافلا نيب نست ال ةيمستلا نأ ىلإ راشأ :طقف

 ءادتبا نم ريبكتلاب ئدتبيف :اعكار [۲۸۲ :رييغتب حالفلا يقارم].ىلوألا ةعكرلا يف الإ يمسي ال :لاق نم طلغو «ةروسلاب
 [۲۸۲ :حالفلا يقارم] .ركذ نع ةالصلا تالاح ا ڪا «حيبستلا يف ع رشيل ؛همتخب همتخيو «ءانحنالا

 ج رفت ال ةأرملاو «هوركم سوقلا هبش امهؤانحإو «هيقاس اسا اا اغا لحرلا نوكيو :خلإ هيتبك ر اذخآ

 [۲۸۳ :حالفلا يقارم] .دمحلا كلو انبر مهللا :لضفألاو :دمحلا كل انبر [۲۸۲ :حالفلا يقارم] .اهعباصأ
 [۲۸۳ :حالفلا يقارم] .ىلعألا يبر ناحبس :لوقي نأب اناث اخبسم .اطقاس يأ رورخلا نم لعاف مسا : اًراخ

 .راهظإلا وهو ءادبإلا نم ضام :ىدبأو



 ةالصلا بيكرت ةيفيك ۹٦ ةالصلا باتك

 ةيناثلا ةعكرلاو «دوعق البو هيديب ضرألا ىلع دامتعا الب ضوهنلل ارّبكم هسأر عفر م

 ةالص لك حاتتفا دنع الإ نيديلا عفر نسي الو ىذوعتي الو يني ا الإ .ىلوألاك

 نيحو «ةبعكلا ىري نيحو «نيديعلا يف دئاوزلا تاريبكتو «رتولا يف تونقلا ريبكت دنعو
 اهتنيباعم تق و يا

 «ةفلدزم و ةفرعب فوقولا دنعو «ةورملاو افصل ١ ىلع موقي نيحو ءدوسألا رجحلا ملتسي

 لحرلا عرف اذإو «تاولصلا بقع حيبستلا دنعو «ىطسولاو س ةرمجلا يمر دعبو

 يكتم لعق قا ر لو

 1 ا كروت 9 دنا طسبو «هیدخف ىلع هيدي عضوو «ةلبقلا بف ااا

 هنآ ىلإ بعد غ يعفاشلا ىلع در :خلإ دامتعا الب (حالفلا يقارم) .ةيناثلا ةعكرلل مايقلل يأ :ضوهبنلل

 ناكرألا نم هانمدق اميف يأ :ىلوألاك .ةحارتسا ةسلح ىعست «ةفيفح ةيسلح سلجيو ضرألا ىلع هيديب دمتعي

 (قئارلا رحبلا) تن ءاعدب يأ اي يأ : يشي ا (قئارلا رحبلا) .بادألاو ننسلاو تابجاولاو

 يفنلا هدارم سیلو (عضاوم يلا هذه ف 3 الإ ةدك ملا ةنسلا هجو ىلع هيدي عفري ال هنأ دافأ :ىأ جا عفر نسي الو

 اة قا رخملا| .ةالبلا رئاس يف نوملسملا هيلع امك بحتسم ءاعدلا تقو ا قر نأل ؛اقلطم

 لاب ام :لاقف «مارحلا دجسملا يف كب ةفينح ابأ يقل يعازوألا نأ يور ؛ةياكح ةلأسملا يف :خ! حاتتفا دنع الإ

 ر رمع نبا نع ماس نع یرهزلا ٰيندح دف و ( كنف سأرلا عفر دنع ۾ عوكرلا دنع مهيديأ نوعقري ال قارعلا لهأ

 a دوعسم نب هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح ئيدح :ةفينح وبأ لاقف ءامهدنع هيدي عفري ناك ع هنأ

 فيد مكدحأ ةف يأ نم ابجع :يعازوألا لاقف «دوعی ال مث «حاتتفالا هربت كنج هيدي عفري ناك 0 يبنلا نأ

 ناكف دام“ امأ :ةفينح وبأ لاف «هدانسإ ولعب هثيدح حجرف «ميهاربإ نع دامح ثيدحب ئبدحي وهو ماس نع يرهزلا

 ]۲۹/1 :ةيانعلا | .دانسإلا ولعب ال «ةاورلا هقفب حيحرتلا نإف «بهذلا وهو ةا ورلا هقفب هثي لح حح رف ءدللا دف

 نم نويردبلا انرابخأ ةاورو فاورلا دمتعملا نأ الح هلمتحت ال رصتحملا اذهو نيتك عضوملا اذه يف مالكلا و

 دعبب نوموقي اوناك رجح نب لئاوو رمع ن یا :هتاورو (ةالصلا يف : ر يبلا نولي اوناك نيذلا 3 ا لوس ناجا

 5 ي لا مه دهش نيذلا ةرشعلا :لاق هنأ بكت 5 سابع نبا نع يورو «ىلوأ برقألا ل لوقب ذخألاو اا هنم

 (ةيانعلا) .ةالصلا حاتتفا دنع الإ مهيديأ نوعفري اونوكي مل ةنجلاب



 ةالصلا بيكرت ةيفيك ۹۷ ا ةالصلا باتك

 دنع اهعضيو «يفنلا دنع اهعفري «ةداهشلا يف ةحبسملاب راشأو هذ دوعسم نبا دهشت أرقو
 ؛تابيطلاو تاولصلاو هلل تايحتلا" :وهو لوألا دوعقلا يف دهشتلا ىلع ديزي الو «تابنإلا

 دهشأ «نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا «هتاكر بو هللا ةمحرو يلا اهيأ كيلع مالسلا

 :نييلوألا .دعب اميف طقق ةحتافلا ارقو :"هلوسرو:هلبع اذمحم نأ ديضأو هللا الإ هلإ ال نأ

 ةنسلاو نآرقلا هبشي ام اعد مث ذك ي يلا انديس ىلع ىلص مث ؛دهشقلا أرقو سلج مث
 هظافلأ يأ دقتملا لوألا ةدعقلا فامک

 .مدقت امك هعم نم ايوان "هللا ةمحرو مكيلع مالسلا' :لوقيت رادیو اني ماسي ف
 ةالصلا ن تن ايوان ل وعفم

 نب هللا دبعلو ءادهشت امو سابع نب هلا دبعلو ءادهشت هد ىلعلو ءادهشت هذ رمعل نأ ملعا :هن©د دوعسم نبا

 نبا دهشتب اوذحأ انؤاملعو ءادهشت اضيأ مهريغلو ءادهشت هذ رباحلو ءادهشت نجد ةشئاعلو ءادهشت هذ دوعسم

 اهيأ كيلع مالس ؛هلل تابيطلا تاولصلا تاكرابملا تايحتلا" :وهو ءا سابع نبا دهشتب يعفاشلاو هذ دوعسم
 "هللا لوسر ادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالس «هتاكر بو هللا ةمحرو يبنلا
 [؟ 17/١ :ةدايزو فرصتب ةيانعلا] .تالوطملا هلعو «هيلإ ابهذ ام ليصفتل اهوجو ناقيرفلا نيبو
 دارملاو هللا كاقبأ يأ هللا كايح :مهوقك هتاقالم دنع هل اعد اذإ االف نالف ايح- نم (ةيحت عمج ثايحتلا :تايحيتلا

 ةيندبلا تادابعلا انه تاولصلاب دارملاو «ىلاعت هلل ةيلوق ةدابع لكو «ةمظعلاو كلملا ىلع لدت ىلا ظافلألا زعأ انه

 هللا نم ماهلإب هي ىببلا كلذ لاق املف ءارسإلا ةليل هنم ةرداصلا ىهو «ىلاعت هلل ةيلاملا تادابعلا :تابيطلاو ءاهوحنو
 تاولصلا لباقو «مالسإلا ةيحت وه يذلا مالسلاب تايحتلا لباقف لإ مالسلا" :هلوقب هايحو هيلع هللا در «ىلاعت

 .ةرثكلاو ومنلل افوكل ؛لاملل ةبسانملا تاكربلاب تابيطلا لباقو ءاهانعم يه ىلا ةمحرلاب

 هناسحإب فطع «مهدوحأو هللا قلح مركأ 3 يبلاو ةثالثلا لباقم ةثالثلاب 5 يبلا ىلع هماعنإب هناحبس ضافأ املف
 اب مهّمعف ؛"خلإ انيلع مالّسلا" :لاقف «نحلاو سنإلا نم نينمؤملا يح لاصو ةكئالملاو ءايبنألا هناوحإل ضيفلا كلذ نم

 تافص يف ةيدوبعلا نم فرشأ سيلو «"ضرألاو ءامسلا يف حلاص دبع لك تباصأ اهومتلق اذإ مكنإ" : لاق امك

 فالخب ىيقعلا يف اهئاقبل ؛ةدابعلا نم ىوقأ ةيدوبعلاو «هيضري ام ةدابعلاو «برلا لعفي ام. اضرلا يهو «نيقولخملا

 توكلملا لهأ دهش هنم اناس او كلذ لاق“ نأ اغ تال قاوقكسو لاعت هللا قوق مئاقلا :حلاصلاو «ةدابعلا

 هئامسأ فرشأ نيب عمجو «نيبأو ملعأ يأ "لإ دهشأ" :مهنم لك لاق نأ ماهإو يحوب ليربج تاومسلاو ىلعألا

 ل ةدارم ةظافلالا ملغ عاشنإ يلصملا دقيق ءعسملا ماقا ةزينلل عزلغتس تقر ىقرأو قولخملل فصو فرشأ نيبو
 ءايلوأ ىلعو «هسفن ىلعو #9 يبلا ىلع ملسيو «ىلاعتو هناحبس هللا يحي هنأك هدنع نم هل ةعوضوملا اهانعم ادص
 ۲۸٤[ :حالفلا يقارم] .يلصملا نم مالس ءادتبا ال هللا مالس ةياكح هنإ :مهضعب هلاق امل افالح ىلاعت هلل

 ]°۲۸ :حالفلا يقارمو يو هاطحطلا ةيشاح) .هتالص نم ءزح يف مامإلا ع ابتا يأ :نييلوألا



 ةمامإلا ماكحأ ۹۸ ةالصلا باتك

 ةمامإلا باب

 ةحص طورشو «ردع الب رارحألا لاجرلل ةنس ةعامجلاب ةالصلاو «ناذألا نم لضفأ يه
 ردعلاب طقس ةعامجلاا نأ ةوقلا يف د بحاول اب ةهيمش

 ةمالسلاو ةءارقلاو ةروكذلاو لقعلاو غولبلاو مالسإلا :ءايشأ ةتس ءاحصألا لاجرلل ةمامإلا

 .ةروع رتسو ةراهطك طرش دقفو «غفللاو ةمتمتلاو ةأفأفلاو فاعُرلاك راذعألا نم

 E a هتبظا ول :لضفأ | N2 :حالفلا يقارمو ي واطحلطلا ةقاح | .هتالض نم ءرح ىف ماهألا عابتا يأ :ةمامإلا

 اهإف ؛نيديعلاو ةعمجبا ادع امم ةديقم يهو ةنسلا قلطأ :ةنس (ريدقلا حتف) .هدعب نودشارلا ءافلخلا اذك و ءاهيلع

 اهنم جرخي لب «ءاسنلا ةعامج ةحضل طورشلا لك طرتشت الف لاحرلاب ديق :لاجرلل .زاوحلا طرش امهيف

 .مهيلتاممل ةحيحص مهتمامإ لإف «راذعألا يود جارحإإل ءاحصأبو ءاهلثل اهتماما حصن ىثنألا ناق ؛ةروك ذلا

 . اسيبتح عمج اک حيحص عج :ءاحصألا |1417 ي ۾ هاطحطلا ةيشاح |

 يفيشلا بسسي نه و هَ هتيحص 0 قيدصلا ةفال ا 0 ثعبلا ركنم ةمامإ حصت الف ماع طرش وهو :مالسإلا

 رهظي نم كلذ وحن ۾ 1 کلا ماركلا دوحج ۾ و ربقلا بالج وأ ةيؤرلا وأ عاربسالا رك ن وأ :ةعافشلا E وأ

 غلاب عاذدتقا حصي الاف :غولبلاو TAV :حالفلا يقارم «ي واطحطلا ةيشاح | .هل ةرفكملا هتفص روهظ عم ماللساإلا

 لفنو «همزلي ال هلفن نأل ؛لفن يق وأ ءلفن ضرفلا ىون ولو يبصلا ةالص نأل ؛ضرف يف ناك ءاوس ءاقلطم ىبصل

 ٤ يبصلاب غلابلا ءادتقا حصي :خلب خیاشم صضعب لاقو ؛«قيعصضلا ىلع يوقلا ءانب مرليف «هيلع كومضم مزال يىدتقملا

 A۸] :ي واطحطلا ةيفايحا .انباححضأ لاب فالح الاب ةحصلا مدع :راتخملاو «لفنلاو ةقلظملا نتسلاو حيوارتلا

 عادتفا حصي ااف :ةروكذلاو ITAA :حالفلا يقارم | .قبطم لونج نولخمو ناركش ةمامإ حصت كلف : لقعلاو

 ]۸۸ :يواطحطلا ةيشان | .ةحيحص اقاذ ق 3و اهالصو 8 رملاب لع رلا

 فئألا نم جوخ مدلا مضلاب :فاعرلا :فاعرلاك .ر ,ودعملاب رودعملا ريغ عءادتقا حصي اف :راذعألا نف ةمالسلاو

 يزرطملا لاق ءهمالك يف اهيف دذرتو ءافلا رثك :لجرلا ًافأف :ةأفأفلاو (دراوملا برقأ) :تفاغرلا ريثكلا رابضكو

 هدعب يدؤي مث «ءافلا هبشب اهجارخإ لوا يف ئدتبي ؛دهجب الإ هناسل نم ةملكلا جارخإ ىلع ردقي ال يذلا :افافلا

 (دراوملا بقا .ةحصلا ىلع ةملكلا ف ورح دهجلاب

 يدلا :ماتمتلا :ديز ی نعو «ىلعألا هکنح ل هتملك تقيس وأ ءميملاو عاجلا ىلإ هدر - ةت مالكلا 52: 'ةمتمتلا

 :ءاثلا نوكسو ماللا مضب ةغئللا وهو كيرحتلاو ةثلثملا ءاثلاب :غغللاو (دراوملا برقأ) .كحضي الو مالكلا يف لجعي

 .راعل رتاس ةمامإ اذك و «رهاطل ةراهط مداع



 ةمامإلا ماكحأ ۹۹ ةالصلا باتك

 ةو هتم حقل ةئاراقع ةعباعلا ندعقلا ةت اخ رشع ةعبرأ ءادقفألا ةحصا طورشاو

 نأو «هض رف ريغ اضرف ايلصم مامإإلا ناوكي هل نأو «مومأملا نم لاح ذأ نوكي هيإ
 ماسالا

 ايالا ني لضم ال ةأر فرست الو ةةيغاير ن تاقولا دعب رفاسل امش تركي آل

 ê HER š ê êê SR SS و 2 و وک 5 204 و د هم مو. اسکا نس یقه عيرمأللاو

 «هئزجج هنأ حصألاف «ريغ ال هب ءادتقالا ىون ولو ءاهيف ءادتقالا وأ هتالص يف عورشلا هعم يوني نأك :ةعباتملا

 يدتقملل دبال :لاق نمل افالح .مامإلل اعبت لعج هنأل اب ملع يدتقملل نكي مل نإو «مامإلا ةالص ىلإ فرصنتو

 ؛راتخملا ىلع ديعو ةعمج ريغ يف طرش ةعباتملا ةينو ؛ءادتقالا ةينو ؛نييعتلا ةينو «ةالصلا لصأ ةين :ثالث نم

 مزلي الو «ءاسنلا قح يف طرشب تسيلف ةمامإلا ةين امأو «ءادتقالا ةين ىلإ اهيف جاتحي الف «ةعامجلاب اهصاصتخال
 (زتكلا ىلع يعليز).هتالص تدسف هفالخ نابف هنيع ول هنأل ؛همدع لضفألا لب مامإلا نييعت يدتقملل

 رضي ال يدتقملا مدق لوطل مامإلا بقع نم هبقع رخأت عم يدتقملا مدقت ول يح :ح راشلا لاق جا مامإلا مدقتو

 حص هاذاح ول هنأل ؛بهذمل فالح مدقتلا طارتشا نم فنصملا هدافأ ام نأ ملعاو :يواطحطلا لاقو

 سكعلا ىلعو «حص هيلجر مادق هالجرو مامإلا سأر فلخ هسأر ناك ول ىح سأرلاب يمؤملا يق ةربعلاو «ءادتقالا

 الفنتم مامإلاو اضرتفم يدتقملا نوكي نأ لثم :لإ ىيدأ نوكي ال نأو 1٠ ١[ :يواطحطلا ةيشاح] .حصي ال

 «مومأملا نم الاح ىدأ مامإلا سيل هنأل :انلق ؟هتينس ىري نمم رتولا بوجو ىري نم ءادتقا حص فيكف :تلق نإف

 .داقتعالا ف فالتحالا امنإو «ةدحتم امهتالص نإف

 مومأملا يلصي نأ لثم وأ ءسكعلا ىلع وأ رصعلا ةالص يلصي نم فلح رهظلا ةالص مومأملا يلصي نأ لثم :هضرف ريغ

 تبرغف رصعلا نم نیک ر یلص :"ةيريهظلا" فو ئدتحألا موي نم رهظلا اب مامإلاو معه بلا موي نم رهظلا ةالض

 .ةدحاو ةالصلا نأل ؛يدتقملل ءاضق اذه ناك نإو زوجي نييرخألا يف ناسنإ هب ىدتقاف سمشلا

 نأل ؛هدعبو تقولا يف حيحص رفاسملاب ميقملا ءادتقا نإف ؛ارفاسم مومأملاو اميقم مامإلا نوك مدع طرش :اميقم
 يوقلا ىلع فيعضلا ءانبو «يدتقملا قح يف ضرف ريغ هقح يف ضرف ةدعقلاو «ةدحاو نيلاحلا يق رفاسملا ةالص

 ءادتقالا نإف «ةالصلا يف امهو تقولا جرح مث «تقولا يف دحو اذإ ءادتقالا نإف «تقولا دعب هنوكو «زئاح

 يق هنوك و «حصي ال هجورخ دعب رفاسملا ىدتقاو تقولا يف ربك ميقملا مامإلا ناك ولو «مامتإلا ضرتفيو «حيحص
 .ارضح الو ارفس ناريغتت ال ةيثالثلاو ةيئانثلا نأل ؛ةيعابر



 ةمامإلا ماكحأ ١ ةالصلا باتك

 هعم هبتشي طئاح الو «ةلجعلا هيف دمت ق ةيرط الو «قروزلا هيف رمي ره لصفي ال نأو
i3 1 

 دفاتلا شا رطلا هع دار 1 راغ 5 نه || نم 8 موهاماو مامي ل نا
 ےہآ

 .حيحصلا يف ءادتقالا حص ةيؤر وأ عامل نزال هي مل نإف «مامإلا تالاقتناب ملعلا

 نوكي ال نأو :ةمامإ ةباد ريغ ابكار وأ ال اجار يدتقملاو ءابكار مامإلا نوكي ال نأو
 س

 اذ

 امإ لاح درع يدلل يي الإ قلو نکا طرب ريغ ىرخأ يف مامإلاو ةنيفس يف

23 

 ءادتقا حصو «هء وض ۾ هدعب دعي مل ءىق وأ مد ر م ومأملا 0 ادسقم
 1 ل

 ا دسم ملعي :دل وقل | وعشم

 لفنتمو «هلثمي مومو «بدحأبو دعاقب مئاقو .حسامب لساغو «مميتم. ئضوتم
 ءامبإلا نم لعاف مسا

 ةداعإب ع مالعإ مامإلا مزليو ءداعأ همامإ ةالص نالطب رهظ نإو «ضرتفع
 ا ولو

 .راتخملا يف نكمملا ردقلاب داسا

 قرفلا يف حيحصلا وه اذهو «قروزلا رورع. لصافلا ريبكلاو لصافلا ريغلا ريغصلا رهنلا نيب خيشلا قرف :رش

 مامإلا نيب نوكي ال يأ ءروثلا اهرجي ةلآ :كيرحتلاب يه :ةلجعلا .هؤاكرش ىصحت ام ريغصلا :ليقو ءامهنيب
 طارتشا نم امهريغو "رحبلا"و "ردلا" يف امل افالخ :حيحصلا يف [۲۹۲ :يواطحطلا ةيشاح] .خلإ قيرط مومأملاو

 .ناكملا داحتال ؛ءادتقالا حص همامإ ةباد ىلع ابكار مومأملا ناك اذإ هنأ دافأ :همامإ .ناكملا فالتخا مدع

 هنأ نقيتيو «ءيقلاب 3 تليبسلا رهغ نق جراخلاب ضاقتنالا مدع دقتعي نم فلح دحأ ىلع ىل ذا :مد جورخك

 دعب باغ ول يح «ضاقتنالا دقتعي نم ءادتقا حصي ال يوضولا ضاقتنا مدع هنم امعز اض وتب مو اه دیا هيف دحج ۾

 .ةهاركلا عم ءادتقالا زاوح حيحصلاف «هلاح ملعي ملو ءوضولا ديعي ام ردقب كلذ هنم دهاش ام

 مامإلاو الساغ يدتقملا ناك وأ ءامميتم مامإلاو اًئضوتم يدتقملا 5 اذإ ءادتقالا حص يأ :خإ ءادتقا حصو

 ناك وأ «بدحأ مامإللاو امئاق يدتقملا ناك وأ ءادعاق مامإلاو امئاق يدتقملا ناك وأ «ةريبج وأ فخ ىلع اجسام

 .اضرتفم مامإلاو ًالفنتم يدتقملا ناك وأ ءامبإلاب نايلصي يدتقملاو مامإلا

 جرخ نم وه :بدحأبو ١55[ :حالفلا يقارم] .ءيش اهنم ليسي ال ةحرق ةقرح وأ ةريبج وأ فح ىلع :حسامب

 مزلي ال ةا قو : راتخملا 5 (حالفلا يقارم) .هتالص داسف نيبت يذلا أ :مامإلا .هنطبو هردص لخدو هرهظ

 [۲۹۷ :حالفلا يقارم] .نينيعم ريغ اموق اوناك اذإ مالعإلا مامإلا



 ةعامجلا تاطقسم ١١ ةالصلا باتك

 |ةعامجلا تاطقسم يفإ لصف
 ,سبحو «ةملظو «فوخو «دربو «رطم :ائيش رشع ةيئامث نم دحاوب ةعامجلا روضح طقسي

 راركتو ,ةخوخيشو «ةنامزو «لحوو .داعقإو ماقسو «لحرو دي عطقو «جلفو «ىمعو

 جيراةدشو «ضيرع ةماقو: هرفس ةاارإو سنن فر ماعط روضحو توفت ةعامجدقل

 .امياوث هل لصحي فلختلل ةحيبملا اهراذعأ نم رذعل ةعامحلا نع عطقنا اذإو ءاراش ال اليل

 فوفصلا بيترتو ةمامإلاب قحألا يف لصف
 ل ل ل ل ةفيظو الو لزنم بحاص نيرضاحلا نيب نكي م اذإ

 ةيراعلاب وأ ةراحإلاب مهعم يأ ظ

 ةالصلاب لغتشا ول «ةلفاق باهذ وأ هلام عايض وأ هلام وأ هسفن ىلع فاح اذإ لمشف هقلطأ «ملاظ فوح يأ :فوخو

 ملاظ هسبح وأ هيلع نيد ءافول رسعم سبح اذإ يأ :سبحو (ىلع زازعإ دمحم) [۲۹۷ :يواطحطلا ةيشاح] .ةعامج

 rav] :ي واطحطلا ةضاغمإ :كارتلا ٤ ردعي ا ريس وم ا نأل (رسعملاب دق ؛ةعامجلا روضح هنم طقسي هيلع قح ريغب

 .هتک رح و ةساسحا لطبيف ال وط ندبيلا يقش قس ق ثدخغ عاد وهو حافلا عاد نيانوقأ :لحعرلا جلف :جلفو

 (دراوملا برقأ) .يشملا عيطتسي الف «هدسح يف ءاد هباصأ :لوهجملا ىلع لحرلا دعقأ :داعقإو (دراوملا برقأ)

 (دراوملا برقأ) .لوحوو لاحوأ :عمجلاو «باودلا هيف مطترت قيقرلا نيطلا :ةكرح لحولا :لحوو

 عيصتسي ال اريبك اخیش هنوك يأ :ةخوخيشو (دراوملا برقأ) .ىوقلا لطعتو ىاضعألا ضعب مدعو ةهاعلا يه :ةنامزو

 «هنوتوفي ةعامجلا اورضح ول نيذلا موقلا عم هقف بتك رركي يأ :لإ هقف راركتو (يواطحطلا ةيشاح). يشملا

 [۲۹۸ :يواطحطلا ةيشاح] .ةعامجلا توفت ىلا راذعألا عوضوملا نأل ؛هفذح ىلوألا :هتوفت ةعامجب

 رضتسي ضير. امئاق ىلضملا ناك اذإ يأ :ضيرمب .هحاضم.لابلا لوغشم راص نأب رفسلا تقو ؤيق هب دارأ :ةدارإو

 تيبلا بحاصف ءال وأ ةروكذملا لئاضفلا هذه امهيف عمتجا ءاوس ءاقلطم نامدقم امهأل ؛ةالصلا ةمامإل فقاولا

 ءاش نإو «مدقت ءاش نإ «هنم لضفأو عروأو أرقأو هقفأ ريغلا ناك نإو هريغ نم ةمامإلاب قحأ دجسملا مامإو سلجن او

 «ءاش فيك هيف فرصتيف «هناطلس هند ؛ يرضاحلا يقاب لا چاپ الوضفم همدقي يذلا ناك لإو هديري نم مدق

 [؟335 :يواطحطلا ةيشاح] ..لضفأ وه: نمل نذأي نأ تيبلا بحاصل بحتسيو



 .. ةمامألاب قحألا 1 ةالصلا باتك

 «نسألا مث . :عروألا من : ءأرقألا 9 .ةمامإلاب قحأ ا AE وذ الو
 ضاق و ل لاو ريَماك

 هداك ا

 نإو عركألا هراتخا ا اوفلتخا نإف ۳ رايخلا وأ (ع رقي اووتسا ناف «اب ون

 رابتعالاف

 ا ا IE SOE امو هنو هدوم يو ةهافإ هنيك و او دقف ىلوألا ريغ اومدق
 نوفأي ال نکل

 بحاضو لزنملا نكاس نم ىح عيمحجلا نم ىلوأ وهف مهعم ناك اذإ ناطلس اذ نأ دافأ :ناطلس وذ الو

 لاق ءاقساف هب ىفكو «جاجحلا فلخ ىلصي ناك فكك رمع نبا نأ يراخبلا ىورو «ةماع هتيالو نأل ؛ةفيظولا

 ةالولا رثكأف اتنامز يق امأو ءءاحلص اوناك مهبلاغو «ءءاملع اوناك ةالولا نأل ؛يضاملا نمزلا يف اذه :"ةياهنلا" يف

 ةحص ةالصلا ماكحأب ملعي يذلا يأ :خإ قحأ ا [۲۹۹ :ةدايزب يواطحطلا ةيشاح] .ةلهح و ةملظ

 ؛لامك طورش هذهو ةحضلا ط ورش نم هنأ مولعمف ض رقلا رادقم ظفح امأو «ةءارقلا ةنس هب ام ظفحيو ءاداسفو

 [۲۹۹ :حالفلا ىقارم].مولعلا ةيقب يف رحبتم ريغ ناك نإو ةرهاظلا شخاوفلا بئنجيو

 ةوالت مهتسحأ :يباغلا وا وهو 00 مهظفحأ ةي.دارملا كوكي نأ اهدا نعش لمتحج وهو :أرقألا

 .هيلع "ريقفلا داز حرش" يف مامحلا نبا ققحملا ذيملت ةمالعلا رضتقا دقو ءاهليترتو هتءارق ديوحب رابتعاب نآرقلل

 بانتجا عرولا نأ :ىوقتلاو عرولا نيب قرفلاو «تاهبشلل ابانتجا رثكألا يأ :عروألا [15 54/١ :قئارلا رحبلا]

 ( ٠١٤/١ :قئارلا رحبلا] .تامرحملا بانتجا :ىوقتلاو «تاهبشلا

 علقت يق نولصملا فلتحا نإ يأ 21 اوفلتخا ناف ١ f :ح الفلا يقارم| .سانلا نيب ةفلأ يأ «نيتمضب :اقلخ

 .موقلا رثكأ هراتخا نمل رابتعالاف ءاذكهو رخآ ىلإ مهضعب راشأو «نالف مدقي :مهضعب لاقف «مامإلا
 نأ ملعا ج! ةمامإ هركو .نووؤيسم موقلاف ءوهيف قحألا ريغ وه نم موقلا مدق نإو يأ ج اومدق نإو

 ةمدخب مهلاغتشال مُمَأل لب «مقاذل ال دبعلا ةمامإ يف ةهاركلا نأ رهظف «هاوقتو هملع مدعب ةللعم دبعلا ةمامإ ةهارك

 .ةهارك الف ا اماغ ناك نأب كلذ ىفتنا ولف «ىوقت مهيف ردنيو لهجلا مهيلع بلغيف «ملعلل نوغرفتي ال ىلوملا

 .سندلا نع هبايث نوصو «ةلبقلا ىلإ هئادتها مدعب ةللعم ىمعألا ةمامإ ةهاركو

 بارعألا ةمامإ ةهاركو (يبرع وهف ندملا نكسي نم امأو : وأ ناك 'اًييرع ةيدابلا كسي قرم :يبارعألاو

 لإ )¥ وار قا AE gi دشأ ا رعألا 05 ةيأ مامإللا ًارقف ۾ ءاماب ىدتقا اًيبارعأ نا کج هيلع لهجا ةيلغل

 8 رجخآلا مْويلاَو للاب نمو نم باَرْغألا نمو ةيآ أرقف مامإلا هآرف «ةدم دعب هب ىدتقا مث ؛هسأر جشو يبارعألا هبرضف

 «هملعيو هبدؤيو هيبري بأ هل سيل هنأب ةللعم انزلا دلو ةمامإ ةهارك و .اصعلا كعفن نآلا :يبارعألا لاقف (33 :ةبوتلا)

 = ةلمحلابف «ىوقت الو هدنع ملع ال يذلا انزلا دلوب دارأو ءةهارك الف موقلا لضفأ وه ناك اذإف «لهجلا هيلع بلغيف
 ھا



 .. ةمامإلاب قحألا 1۴ ةالصلا باتك

 ليوطتو «عدتبملاو قسافلاو لهاجلاو ۳ دلور يبارعألاو ىمعألاو دبعلا

 فقيو و نونو مامإلا فقي نلعف نإف .ءاسنلاو ةارعلا ةعامج و قةالصلا
 راع عمج

 ,ىثانخلا 0 «نايبصلا «لاحجرلا فصي ۾ «هفلحن رثكألاو مامإلا نيمي a دحاولا

 دحاو نم اسا وأ ناک الحر

 اسلا 5

 ناك رألا ءادأ عم ةالصلل ةيلهألا دوجو ىلع ةينبمف ةحصلا امأ عةهاركلاو ءةحصضلا :نيئيشل نايب مالكلا اا

 ,ءالؤمب ءادتقالا يف سانلا ةبغر ةلق ىلغ ةينبمف ةهاركلا امأو ؛طئارشلا ىف صقن ريغ نم نادوحوم امهو

 .رجألل اريثكت اهريثكت بولطملا ةعامجلا ليلقت ىلإ يدؤيف

 7٠7/١[ :ريدقلا حتف] .ىلوأ يلصألا رحلاف «ةءارقلاو ملعلا يف ايوتساو يلصألا رحلاو قتعملا عمتجا ولف :دبعلا

 نيدلا يف ةدايز وه ام ىلع تبلغ مث «عدتبا نم مسا 'برغملا" يق امك يهو «ةعدبلا بحاص وهو :ع دتبملا

 لمع وأ ملع نم اک هللا لوسر نع ىقلتملا قحلا فالح ىلع ثدحأ ام امنأب ئمشلا اهفرعو .هنم ناصقن وأ

 نم وه عدتبم لك لمشف عدتبملا يف قلطأو .اميقتسم اطارصو امبوق انيد لعجو «ناسحتساو ةهبش عونب لاح وأ

 رل تناك نزف ترک کب تركت ال داب ایکو یاو "صولا. يا ي تنر, هاتفا لهأ
 ٠١۸/١[ :قئارلا رحبلا] .زوجت ال ةفلحخ ةالصلاف

 قلطأو «ثيدحلا قالطإل ؛ال وأ ليوطتلاب اوضر ءال وأ نوصحي موقلا ناك اذإ ام لمشف هقلطأ :ةالصلا ليوطتو

 هركو يأ :ءاسدلاو 5717/١[ :قئارلا رحبلا] .ةيعدألا وأ دوجسلا وأ عوكرلا وأ ةءارقلا ةلاطإ لمشف «ليوطتلا يف

 نم مرحم وأ لحر هيف نهعم سيل تيب يث نوكي نأ الإ ةهارك الف لحر نهمأ ولو «نهنم ةدحاوب ءاسنلا ةعامج امبرحت

 ٠٠١4| :يواطحطلا ةيشاح] .ةهارك الف نهعم ركذ نمم دحاو ناك نإف «هتحوز وأ مامإلا

 تمدقت ولف ءاهبقع مدقت عم نهطسو مامإلا فقي نأ بجي ةعامجلاب ءاسنلا تلص نإف يأ :لإ نلعف نإف

 ضعب نع هضعب نيبي امل نوكسلابو «ءىشلا يفرط نيب ام كيرحتلاب طسولاو .ةالصلا تحصو ؛تمنأ لحرلاك

 هب متؤي نم مامإلا :تلق ؟مامإلا ظفل يق ثينأتلا في فنضملا كرت مل:تلق نإف .نوكسلاب رادلا طسو تسلجك

 وضع هل نم «ىثنخلا عمج :ىثانخلا مث (حالفلا يقارم).هراسي نع فقي نأ هركيو :مامإلا نيمي .ىثنأ وأ ناك اركذ
 روضح نع تاعونمم نهف الإو «نرضح نإ :ءاسنلا مث ۳٠۸[ :حالفلا يقارم «دراوملا برقأ] .ءاسنلاو لاحرلا

 ۳١۸[ :حالفلا يقارم] .تاعامجلا



 ... همامإ غارف دعب يدتقملا هلعفي ام ١١ ةالصلا باتك

 حیبسن لبق 57-5 مامإللا عفر ولو «همتل ولا نم يدتقملا عارف ناک مامإلا ميسو

 دوعقلا دعب ماق وأ ةدجس مامإلا داز ولو «هعباتي دوجسلا وأ عوكرلا يف اثالث يدتقمل

 نال Ê a E Eê E E aN 3 «هدحو ملس اهديف لإ و ,متؤملا هعبتي ال ايهاس ريخألا
 همامإ هبلتيل حبسو ا

 .مامإلا عم اهلك تاعكر لا ىلص نم :كردملاف «قوبسمو «قحالو «كردم :ماسقأ ةثالث يدتقملا نأ ملعا :يدتقملا

 ناك وأ ثدح قبس وأ «ةمحز وأ ةلفغ وأ مون هل ضرع نأب اهضعب وأ اهلك هتافو «هعم لحد نم وه :قحاللاو
 ةينب اعبرأ هضرف ريغتي الو ءوهس الو ةءارقب يضقي اميف أي الف «ةقيقح متؤمك همكحو «رفاسم فلح اميقم

 ءاضقلاب لغتشي الو «هعبات الإو هعم ملسيف كلذ دعب هك ردي نأ ةنكمأ نإ همامإ عبتي مث هتاف ام ءاضقب ادبي و «ةماقإلا

 «متخلا دعب كلذ نع دجسي مث ءءاضقلل موقي لب ؛مامإلا وهسب مامإلا عم دجسي الو «هتالص نم مامإلا غرفي يح
 .هب يدتقي الو .مامإلا دعقي م اذإ ةيناثلا نع دعقيالو

 سكع ولو ءا هب قبس ام يلضيا م «ةءارق الب الفم هيف مان امم ًالوأ يلصي هنإف ءاضقلل ماقف اضيأ اقوبسم ناك نإف

 ءاهضعب وأ اهلكب مامإلا هقبس نم وه :قوبسملاو .هريغو "حتفلا" يف امك بيترتلا كرتل مثأو «رفزل افالح اندنع حص

 زوجي ال عبرأ يف الإ هيضقي اميف درفنم وهو «ةدعقلا قح يف اهرخآو «ةءارقلا قح يف هتالص لوأ يضقي هنأ همكحو
 ولو ءافنأتسم ريصي ةالصلل فانيتسالا يوني ربك ولو ءاعامجإ قيرشتلا تاريبكتب ىأيو «هب ءادتقالا الو «هؤادتقا

 رخخآ يف دجس ةعباتي , نإف «؛ةدجسب ةعك رلا ديقي م نإ ةيف ةعبات وهسل همامإ دجسو هب قبس ام ءاضقل ماق

 [ سيدو :فاواطحللا ةيهاحا تالق

 ءاهمتي ال هنإف ؛اثالث يتدنقملا حيبست لبق هسأر مامإلا عفر ول امك هلعفي ال امو يأ "هلعفي ام" :هلوق ىلع فطع :هريغو
 يف هنأل ؛ملسي كلذ دعبو «تابجاولا نم دهشتلا مامتإ نأل :همتي ۳٠۹] :يواطحطلا ةيشاح] .كلذ ريغ لمتخيو

 «مامإلا عم ملسي هغارف دعب هنأل ؛"يدتقملا غارف لبق" هلوقب ديق ءنكمم امي نايتإلاب عمجلاو «ةالصلا ةميرحت

 نود ةنسلا كرت نأل ؛مامإلا عم ملسيو اهكرتي تاوعدلاو تاولصلا تيقب نإ اأ ةدافإل "دهشتلا نم" :هلوقبو

 .زاج همتي ل نإو ءهمتأ دهشتلا يدتقملا متي مل و «ةثلاثلا ىلإ مامإلا ماق ولو «بجاولا كرت

 راو مدعب لاق نم ملعلا لها نم لال ؛اتالن اهمتي :لاق نم مهنمو :يهذملا نم حيحصلا ىلع اده :هعراتي

11 

 . ماف و دار ةةلوق قف نيركسملا نه لك نم لاح ةايهاسن :FY :حالفلا يقارم] .ثالاثلا نع اهصيقنتب ثاللغلا

 (حالفلا يفارم) , كل دامس ريغ نإ هحجاو رم رظتني الو :ملس (حالفلا یقارم) .هدجسپ ةدئارلا ةعك رلا أ 'اهديق



 ضرفلا لعب ةدراولا راكذألا ١ 5 ةااصلا باعك

 ديقي نأ لبق يدتقملا ملس نإف «مومأملا هرظتنا ايهاس ريخألا دوعقلا لبق مامإلا ماق نإو

 ءامإلا ةعكرلا .همالس لبق مامإلا دهشت دعب يدتقملا ا «هض رف دسف هدجسب ةدئازلا همامإ

 ضرفلا دعب ةدراولا راكذألا يف لصف

 ةءارقب ساب ال :يناولحلا ةمئألا سمه نعو «نونسم ضرفلاب الصتم ةنسلا ىلإ مايقلا
 هراسي ىلإ لوحتي نأ همالس دعب مامإلل بحتسيو «ةنسلاو ةضيرفلا نيب داروألا

 يسركلا ةيآ نوؤرقيو هللا نورفغتسيو «سانلا هدعب لبقتسي نأو «ضرفلا دعب عوطتل
 هع ل هنوربكيو كلل هن ولمح و ,نيثالثو اناث هللا ل وحبسيو «تاذوعملاو

 نيثالثو اثالث

 كنمو «مالسلا تنا مهللا :لوقي ام ردق ثكمي ملس اذإ يلع ناك امك امهنيب لصفلا بحتسي هنكل :الصتم

 ]1۱ :حالفلا يقارم] .ةئسلا ىلإ موقي مث ؛ماركالاو لالجلا اذ اي تكرابت «مالسلا دوعي كيلإو «مالسلا

 لك :"رايتحالا" يف لاق ام هفلاخيو ءةهاركلا ىفني اذهف ءةنسلا نع داروألا ريخأت ىلو ألاف : ! ةءارقب ساب ال

 لاق 3 ةبوتكملاو ةتسلا نسب لصفي ل یک ةنسلاب لغتشي لب ئءاعدلاو اهدعب دوعقلا هركي ةنس اهدعب ةاللص

 يسركلا ةيآ ةءارق نم انرصع يف دحاسملا يف اهيلغ بظاوي يلا راكذألاب لصفلا 25 هنع تبثي ملو :لامكلا

 ربد نودمحتو «نوربكتو «نوحبست" :نيرحاهملا ءارقفل ك هلوقو ءاهريغو نيثالثو اثالث اهتاوحأو تاحيبستلاو
 ءةالصلا عباوت نم سيل ام لاغتشا ريغ نم ةنسلا بقع افوك لب «ضرفلاب اهلصو يضتقي ال خلإ ةالص لك

 لب «حصألا وهو ع«لطبت ال ةنسلاو ضرفلا نب ب رش 0 لكأ وأ 3-5 مالكب ملكت اذإو .اهربد اشوک حف

 51١١[ :حالفلا يقارم] .اهباوث صقن

 نيمي نأل ؛لبقتسملا راسي يأ «هراسي ةهج ىلإ لباقملا بناحلا وهو «ةلبقلا نيمي ىلإ لوحتي :يأ :خلإ لوحتي نأ
 لقت نأ :بححيو يأ :خ ! لبقتسي نأ [ ۴ :حالفلا يقارم] .هيلإ لوحتيف «لبقتسملا راسي ةهح لباقملا

 ٤ ١[ :حالفلا يقارم] .لصم ةلباقم يف نكي مل نإ سانلا لبقتسي ةلفان هدعب نكي مل نإو «ضرفلا بقع ع وطتلا دعب

 يف طرشلا له :تلق نإف :نيثالثو اثالث (يواطحطلا ةيشاح) .ناتذوعملاو ةيدمصلا دارملاو «بيلغت هيف :تاذوعملاو

 :تلق ؟ال مأ دحاو سلجم يفو ءال مأ اعباتتم ددعلاب هيلع صوصنملا ركذلا لوقي نأ هب دوعوملا لضفلاو ةنسلا ليصحت

 5١[ :يواطحطلا ةيشاح] .هيف نيع يذلا تقولا يف اعبانتم هب أي نأ لضفألا نكل «ءطرشب سيل كلذ لكو



 ضرفلا دعب ةدراولا راك ذألا Ne ةالصلا باتك

 لك ىلع وهو «دمحلا هلو كلملا هل «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :نولوقي مث

 مههوح و اك ن دوحسمي مث دبا يعفار نيملسسللو ميهسقت ال ترعدي مت ريدا يش

 ةر ويأمل ةيعدأل

 هرخأ ف

 الف نع كك ىبلا ىه دقو «ةهجلا , هوت و. بألا ف كرش ءم هيف امل ؛ءامنسلا ىلإ هرصب عفري نأ هركيو :مهسفنأل ل وعد

 EE ۱ :يواطحطلا ةا | .هيلقلا يسعي هنأ ؛ءانعدب اتق و 0 ةهالاص صخم نأ و 3 کا نصحلا حرش 2 اک

 .ةفاضالل نونلا طوقس و نيعفار :هلصأ :يعفار



 ةالصلا دسفي ام ا ةالصلا باتك

 ةالصلا دسفي ام باب

 هبشي امم ءاعدلاو ءأطحخ وأ اوهس ولو ,ةملكلا :ائيش اهديق نوتسو ةينامت وهو

 55 .. :ةحفاصملاب وأ هناسلب مالسلا درو ءايهاس ولو ةيحتلا ةينب مالسلاو ءانمالك
 دسفت ال هديب هدر ولو

 هفصو نود هلصأب اعورشم ناك امف «ناقرتفم تالماعملا فو «ناّيس ةدابعلا يف نالطبلاو داسفلا :دسفي ام

 .لطاب وهف «مدلاو ةتيملا عيبك هفصوالو هلصأب اعورشم سيل امو «دساف وهف «دقعلا هيضتقي ال طرشب عيبلاك

 .اهددع متي نأ مزلي الف ءيديدحت ال يبيرقت لوق :نوتسو ةينامث ۳٠١[ :حالفلا يقارم «يواطحطلا ةيشاحإ]

 سيل هنوك نظب اوهس امي قطن ولو ."اي" لم ءال وأ "مئاق ديز"ك ةديفم تناك اذإ ام لمشف اهممع :ةملكلا

 ا هنوکب الهاح ناك ولو ءديزي اي :لاقف «سانلا اهيأ اي :لوقي نأ دارأ ول امك ًاطح اهم قطن وأ ءةالصلا يف

 .راتخملا يف املاع ناك وأ

 ءاش تقو يأ ةظحالملا هنكمي ناك نإ لقعلا دنع ةلصاحلا ةروصلا نأ :نايسنلاو وهسلا نيب قرفلا نأ ملعا :اوهس

 ام وهسلا نأ :أطخلا نيبو هنيبو ءانايسن ىمست «ديدج بسك دعب الإ ةظحالملا هنكمب ال وأ ءاوهسو الوهذ ىمست

 7١"[ :فرصتب يواطحطلا ةيشاح] .باعتإلا دعب هبنتي وأ هيبنتلاب هل هبنتي مل ام أطخلاو «هبحاص هل هبنتي

 وهو انمالك هبشي ام. ءاعدلاو ءاعدلاب ةالصلا دسفي ال يعفاشلا نأل ؛ةملكلا يف لحد نإو هدرفأ :خإ ءاعدلاو

 هبلط لاحتسا امو «حيحصلا ىلع "ةنالف ئقزراو نيد ضقا "وأ" ٍنيمعطأ مهللا" ك «دابعلا نع هلاؤس نكمأ ام

 .حيحصلا ىلع هيخأل ولو «هريغل وأ هسفنل ناك ءاوس ءقزرلاو ةرفغملاو ةيفاعلا لثم ءانمالك نم سيلف دابعلا نم

 نم طقف "مالسلا" :لاق اذإ امو وهسلاو دمعلا لمشف هقلطأ :لإ ةينب مالسلاو 7/١[ :فرصتب قئارلا رحبلا]

 ربتعيف «راكذألا نم هنأل ؛"ايهاس مالسلا فالخب" :لاق هنإف ؛هفلاخي ام "ةيادملا" يفو ؛"مكيلع" :لوقي نأ ريغ

 مالسلاب دارملا نأ يل رهظ دقو «نيترابعلا نيب قفو نم رأ ملو «دمعتلا ةلاح يف امالكو «نايسنلا ةلاح يف اركذ

 ءةالصلا يف هنوك نايسن يأ نايسنلاو دمعلا نيب هيف قرف ال اذهف ءارضاح بطاخملا نوكي نأ :اقلطم دسفملا

 نيتعكرلا سأر ىلع ملس :اولاق امك رضاح بطاخمل نوكي ال نأ :طقف دمعتلا ةلاح دسفملا مالسلاب دارملا نأو

 ١[ 5/7 :قئارلا رحبلا] .دسفت ال هتالص نإف ءايهاس ةيعابرلا يف

 لب ءراكذألا نم سيل مالسلا ذر تأل اوف وأ ناك اد ةالسفف مالسلا در نأل :ئمشلا لاق :مالسلا درو

 يقارم) .انطاخ وأ ايسان وأ ادمع :هناسلب [5١/؟ :قئارلا رحبلا] .اقلطم دسفم مالكلاو «باطحو مالك وه

 (يواطحطلا ةيشاح «حالفلا



 ةالصلا دسفي ام ۱۰۸ ةالصلا باتك

 ءلقولو همف جراخ نم ءيش لكأو «ةلبقلا نع ردصلا ليوحتو ءريثكلا لمعلاو
 ةميسمسك ةيلصو

 ؛نينألاو .فيفأتلاو ردع الب حنحنتلاو «هب رش ۾ «ةصمحلا ردق وهو تانسا قيياب لكأو
 ةيلاح

 سطاع تيمشتو «ران وأ ةنح ركذ نم ال «ةبيصم وأ عجو نم هئاكب عافتراو «هوأتلاو

 ؛ةالصلا يف سيل هنأ هلعافل رظانلا كلشي ال يذلا وه :ريثكلا نأ ريثكلاو ليلقلا نيب لصاقلاو : ريثكلا لمعلاو

 .ليلق اهودو «ريثك تايلاوتملا ثالثلا تاكرحلاك اذه ريغ هريسفت يق ليقو «حصألا ىلع ليلق وهف هبتشا نإو

 امأ «فوخلا ةالص ريغب وأ ثدح هقبسي مل اذإ امي ديقم وهو هقلطأ :خلإ ردصلا ليوحتو [*75؟ :حالفلا يقارم]

 دسفت ال ودعلا ءازإب هتسارح فافطصال هردص لّوح وأ ةلبقلا نع هردص لّوحو ءوضولل جرخف ثدح هقبس اذإ
 «هقيرل عبت هنأل ؛ليلق لمعب ليلقلا فالخب «ليلق لمعب لكأ ولو ةالصلا هب دسفت يأ :خإ ءيش لكأو .هتالص

 (حالفلا ی .تدسف ريثك لمعب ناك نإو
 رذعل ناك نإو :رذع الب [4/۲ :ةدايزب قئارلا رحبلا] .مضلا وأ حتفلاب "حأ" لوقي نأ وه :حنحنتلاو

 يدتهيل وأ «هنيسحتو توصلا حالصإل حنحنتلا هنمو i :حالفلا يقارمأ] .دسفي ال ةءارقلا نم مغلبلا هعنمك
 |5754 :يواطحطلا ةيشاح| ."حتفلا" يف امك حيحصلا ىلع ةالصلا يف هنأب مالعإلل وأ «هأطخ نم همامإ

 ۴۲٤[ :يواطحطلا ةيشاح] .رحضنلا وأ بارتلا خفنل "فت" وأ "فأ" :لوقي نأ فيفأتلا :فيفأتلاو
 اذه

 مضلاب انانأو انينأ رسكلاب نعي لجرلا :نإ :لاقي "عد" نزوب ارو ءانلا نوکسبا "مآ" وهو :نينألاو

 [ ۳۲٤ :حالفلا يقارمو يواطحطلا ةيشاح] .ةنآ يهو ءلعافك نآ وهف «توص

 .اهرسكو عاملا نوكسو ةحوتفملا واولا ديدشت عم دمت ال دمت :ةريثك تاغل اهيفو ."هّوأ" :لوقي نأ وهو :ةوأتلاو

 :ةثالثلل ديق وه :خلإ عجو نم (حالفلا يقارم) .ةعومسم فورح هب لصحت نأ وه :عافتراو [۳۲ 4 :حالفلا يقارم]

 لاذ وهف رانلا وأ ةنحلا ركذ نم تناك نإ اهأ :لصاحلاف ءاضيأ لكلا ىلإ دئاع "ران وأ ةنح ركذ نم ال" :هلوقو

 نإو «هتالص دسفت مل «"رانلا نم كب ذوعأو ةنحلا كلأسأ يّنِإ مهللا" :لاقف امي حرص ولو «عوشخلا ةدايز ىلع
 مل اذإ حيرصلا لمع لمعت ةلالدلاو ءباصم ينإ :لاق هنأكف ءامهراهظإ ىلع لاد وهف ةبيضم وأ عحو نم ناك

 [8/7 :فذحب قئارلا رحبلا] .اهفلاخي حيرص كانه نكي

 ردصملا ةفاضإ نم وهو «ريخلاب ءاعدلا :ةلمهملا نيسلا نم حصفأ ةمجعملا نيشلاب وه : خا سطاع تيمشتو

 ؛دسفت ال هسفنل سطاعلا هلاق ول هنأل ؛يلصملا ن نم باطخلاب انديق «سطاعلا يباصملا ا يآ «هلوعفم ىلإ

 نم اذكو «دسفت ال هسفن سطاعلا نمف "هلل دمحلا" :لاق ولو «دسفت ال هبو «هللا ىمحري :هلوق ةلرنمب هنأل

 باوجلا هب دارأ ولو «كلذ لوقي نأ سطاعلا ميلعت هب دارأ اذإ اقافتا دسفت امك ءاقافتا باوثلا دارأ نإ هريغ

 [حالفلا يقارم «*55 :يواطحطلا ةيشاح] .دسفت ال سطاعلل



 ةالصلا دسفي ام ١ 8 ةالصلا باتك

 ءوس ربخو "هللا الإ هلإ الاب دن نع مهفتسم باوجو "هللا كمحري"ب

 لكو هللا تكاحعبس وأ '" هلا الإ هلا E بجع و ٣ دچا ےب راسو ‹«ع اج رتساللاب

 ةدم مامتو اعام مميتم ةيؤرو «'"باتكلا لج ىحي نادك باوجلا هب لصف ءيش

 ىلع يمؤملا ةردقو ءارت ئر و ف الا مر ویا جم ل فق نأ قاس عاملا قاسم ىقنآ الا ماعم فهمتو لا كتا

 TT ءامامإ حلصي ال نم فالختساو ‹«بيترت يذل ةتئاف رك ذتو «دوجسلاو ع وك رلا

 روذعمو يمأك

 ٣۹٤/۱[ يبلشلا ةيشاح] .هللا الإ هلإ ال :لاقف ؟رحآ هلإ هللا عمأ :ليق نأب :خلإ مهفتسم باوجو
 لاقف «هنبا توم لثم هنزحي ربخب ايلصم دحأ ربخأ يأ «نوعحار هيلإ انإو هلل انإ :لاق ديز عجرتسا :عاجرتسالاب

 ةدالو لثم هرسي ربخب ايلصم دحأ ربخأ يأ :راسو .هتالص تدسف "نوعجار هيلإ انإو هلل انإ" :ةالصلا ين وهو
I | أا 

 الإ هلإ ال" :هلوقب هبجعي ربخل هباوج ةالصلا دسفي يأ ا بجع و .هتالص تدسف هلل دمحلا :لاقف «هنبا

 نيتداهشلا ركذ ولف «هريغ نم وأ نآرقلا نم ناك اذإ ام لمشف هممع :لإ ءيش لکو. "هللا ناحبس" وأ "هللا

 مامإلا متح دنع لاق وأ «هيلع ىلصف لب يبلا ركذ وأ ؛هلالج لج :لاقف هللا ركذ عم وأ امه نذؤملا ركذ دنع

 لعفف ريبكتلاب رهجي نأب لحر هادان وأ .هنعلف ناطيشلا عمس وأ «هلوسر قدض وأ ميظعلا هللا قدص :ةءارقلا

 [7؟ :يواطخطلا ةيشاح] .تدسف

 ,باتكلا لحج ! ی اي : يلصملا لاقف ءاباتك يلصي وهو لجر نم عع هجا لحجر بلط هاشم :' یجب ا

 اذإ امأ ءامامإ وأ ايدتقم ناك اذإ ام لمشف [(حالفلا يقارم) هلامعتسا ىلع ردق ءام هب دارأ] :اءام وسيتم ةيؤرو

 .همامإ ءاملا ري مل اذإ ام ديقم وهف ايدتقم ناك اذإ امأو ءرهاظف امامإ ناك

 :يواطحطلا ةا | .نيلجرلا ةراهط لاوزل ؛ةالصلا ي وهو همحن حسم هدم تمت اذإ ىلصملا ةداص دسفي يأ :مامتو

 ٣۲۷[ :يواطحطلا ةيشاح] .اهيلايلو مايأ ةثالث رفاسمللو «ةليلو موي ميقملل يهو :خإ حسام ةدم [ ۲۷

 هب هرهطي ام هدنعو سحب وأ رهاط وهو «هل حييبأ وأ هل اكلام ناك نأب هيف ةالصلا همزلي رتاسب ديقم وهو هقلطأ :ارتاس

 [فرصتب يواطحطلا ةيشاح «۳۲۷ :حالفلا يقارم] .هكلام هحبي مل امو لكلا سحب جرخف ءرهاط هعبر نأ الإ ءال وأ

 داسف داسفلا اذهو «هتالص تدسف هذه لبق ةتئاف هيلع نأ بیترت وذ لصم رک دت اذإ يأ خا ةتئاف رك ذتو

 راصو اهلبق هالص اف بص ۾ لطب ةسماخلا تق و جورج لبق اهاضق ۾ ةتئافلا ارك كدتم اس یلص كاف «ف وقوم

 [۳۲۸ :حالفلا يقارم] .اهداسف عفتراو «تحص ةسماخلا تقو جرح يح اهضقي مل نإو ءالفن

 نيدتقملا نم اّيمأ ئراقلا كلذ فلختساف ةالصلا طسو ثدح هقبس مث «مه ئراق ىلص يأ :خلإ فالختساو

 .مشاولصو هنالص تدسف



 ةالصلا دسفي ام ١3١1و ةالصلا باتك

 «ةعمجلا يف متل تقو ار r ي . اهاوزو «رجفلا يف سمشلا عولطو

 ريغ عنصب وأ ادمع ثدحلاو «روذعملا رذع لاوزو ءءرب نع ةريبجلا طوقسو

 ةقلطم ةالص يف ةاهتشملا ةاذاحمو «مالتحا وأ رظنب ةبانحلاو «نونحلاو ءءامغإلاو

 هقبس نم ةروع روهظو ءاهتمامإ ىونو لئاح الب دحتم ناكم يف ةمبرحت ةكرتشم

 it irê aa kec a ERO ءاهعارذ ةأرملا فشكك «هيلإ رطضا ولو ثدحلا

 .هتالص تدسف اهئانثأ يف سمشلا تعلطو رجفلا ةالص يف لجر عرش الثم :2! سمشلا عولطو

 .مهالص تدسف مهالص يف مهو سمشلا تلازف «ديعلا وأ رطفلا ةالص يف موق ع رش 5 ا اهاوزو

 ؛هنالص تدسف ء رب دعب تطقسف ةااصلا 5 ع رشف «ةريبج ىلع احسام لجرلا ناك يأ ا ةريبجا طوقسو

 طو لاب نبي هب قوبسملا نأل ؛تدحلا قبسب دسفت ال ةالضلا نأ دافأ :ادمع .دسفت ال ءرب نع ال تطقس ولو

 ٠۲۹[ :يواطحطلا ةيشاح | .ءانبلا يف ةمولعملا

 لومحم اذه نأ باوجلاف ؟مونلاب افالطب قبسل مالتحالا ىلإ نالطبلا ةفاضإ ركذ ىلإ ةحاح ال :ليق نإ :مالتحا وأ

 ةاذاحم يأ :ةاذاحمو ]۳۲۹ ر 0 ميكا اط ل حيوي ىلع م جرا اذإ ام ىلع

 هج يسع ایک باي هوز بنما وأ لعرل a نهب نأ وه ةاذاحملل حيحصلا

 اهيف قلطأو ءاك ديس قرم دقو كنس هي اشاف درمألا هادا نع ازارتحا "ةايحشلا"ب ديق ۾ «داسف الف الإ و 112

 [فرصتب حالفلا يقارم 581١ :يواطحطلا ةيشاح] .ءاهوشلا زوجعلاو ةحوزلاو ةيبنجألاو ةرحلا تمعف

 ريغ اهإف «ةنونجملا ةاذاحم جرخف «ةالص يف امفوك لاح يأ لاحلا ىلع بصن لحم يف رورجناو راجلا :2! ةالص يف

 [5؟5 :حالفلا يقارم] .ةزانجلا ةالص لطبت الف :ةقلطم [۳۲۹ :يواطحطلا ةيشاح] .اهتالص داقعنا مدعل ؛ةدسفم

 نأب ناكملا فلتحا ولف :خإ ناكم يف [۳۲۹ :حالفلا يقارم] .هب اهؤادتقا وأ مامإب امهئادتقاب :ةميرحت ةكرتشم

 i :ىوو FE .دسفت ال اهنم ائيش هنم ءيش يذاحي ال ثيحب لاع ناكم ىلع ةأرملا تناك

 ىئغتسم ديقلا اذهو |[ :ح الفلا يقارم | .ةاذاحلا تفتناف ةالصلا يف ناوكت ال اهوني مل نإف :اهتمامإ ىونو

 .اهؤادتقا حصي ال اهتمامإ وني مل اذإ هنأل ؛اهتمامإ مامإلا ةينب الإ كارتشا ال ذإ ؛كارتشالا ديق نم هملعل هنع

 مزج هبو ءال الإو ءنيبي فشكلا ىلإ رطضا اذإ :"ةيناخلا" يقو :خلإ رطضا ولو ١**[ :يواطحطلا ةيشاحإ]

 |7703 :يواظحطلا ةيشاح]| .هحرشو ريونتلا يف



 ا ينام ۱۹۱١ ةالصلا باتك

 ثدحلا قبس دعب نک ر ءادأ ردق هنكم و «ءوضولل ض6 وأ ابهاذ هتءارقو ءوضولل

 هتزواحمو (ثدحلا نظب لححتملا نم هجورخو «هریغل ابيرق ءام هتز واج و ءاظقيتسم

 :تضقنا هححسم هدم نأو 1 أ ,عيضوتم ريغ هنأ اناظ هفارصناو «هنظب هريغ ف فوفصلا
 ةرتسلا وأ

 ريبكتلاو «همامإ ريغ ىلع هحتفو «دجسملا نم جرخي مل نإ نإو ةساحب وأ ةن ةتئاف هيلع نأ وأ
 هحيتف ةالصلا دسفي يأ لئاسملا هذه ق

 ريخألا سولجلا لبق تاروك دملا هذه تلصح اذإ هئالص ريغ ىيرخأ ةالصل لاقتنالا ةينب

 ‹«فحصم نم هظفحي ال ام ةءارقو «ريبكتلا يف ةزمهلا دم اضيأ اهدسفيو «دهشتلا رادقم
 1 ةالمصلا

 هنإف «هفاعر عطقنيل وأ ماحزل هثكمك رذع هب ناك اذإ امأ ءرذعلا مدعب ديقم وهو هقلطأ :خلإ هنكمو 1

 .هتالص تدسف دجسملا نم جرخف امد هنظف ءام هفنأ نم لزنأ اذإ امك :هجورخو

 نأ نظف نيفخلا ىلع ًاحسام ناك وأ ءءوضو ريغ ىلع حتتفا هنأ نظ ول هنأل ؛"ثدحلا نظ" ب ديق :ثادحلا نظب
 وأ ءرجفلا لصي مل هنأ نظف رهظلا يف ناك وأ دام هنظف ًابارس نيا اسي ناك وأ ءتضقنا دق هحسم ةدم

 ىلع فارصنالا نأل ؛دجسملا نم جرخي مل نإو هتالص دسفت ثيح فرصناف ةساجن اهنأ نظف هبوث يف ةرمح ىأر

 وأ ئضوتم ريغ هنأ نظب هتالص عضوم نع يلصملا فرصنا اذإ يأ :لإ هفارصناو (قئارلا رحبلا) .ضفرلا ليبس
 اهلك روضلا يف هتالض دنسفت «الوأ اهؤادأ هيلع بحت ةتئاف هيلع نأ وأ تضقنا هحسم هدم

 نم اج ورخ فانئتسالا لضفألاو" :هتروص ام اذه دعب اهلك "حاضيإلا رون" خسن يف عقو دق هنأ ملعا :دجسملا نم

 «ةالصلا داسفب اهيف مكح اهلك لئاسملا نإف ؛لصحي ال ام اذهو «طقف "فانئتسالا لضفألا" :اهضعب يفو « فالحل ا
 .نتملا يف اهقحلأف «نيخسانلا نم وهس انهه عقوو ؛حراشلا نم اهلعلف ؟فانئتسالا ةيلضفأ نعم امف

 ىلع درفنملاو مامإلا حتفو «هدحو يلصملا ىلعو «يلصملا ريغ ىلعو «يدتقملا ىلع يدتقملا حتف لمشي :هماهإ ريغ

 :لاقف ؟كلام ام :هل ليق ول ام هريظنو «حتفلا نود ةوالتلا هب دصق اذإ الإ دسفم كلذ لك و «ناك صخش يأ

 .ًاناسحشسا دسفت ال همامإ ىلع حتف نإو ءالف الإو ءاياوح هب دارأ نإ هتالص دسفي :هنإف «ريمحلاو لاغيلاو ليخلا
 جرخأو «ىلوألل ًاعطاق نوكي ال طقف هبلقب ىون ول هنأل ؛"ريبكتلا"ب ديق :خلإ ريبكتلاو 891/١[ :قئاقحلا نييبت]

 هسكعو «ءادتقالا ىون اذإ درفنملاك داسفلا لاثم .ىلوألا نيع تناك اذإ ام "ىئرخأ"ب جرحأو «موصلا "ةالضلا"ب

 [14*5 :يواطحطلا ةيشاح «حالفلا يقارم] .هتينب هسكعو لفن وأ ضرف ىلإ ضرف نم ريبكتلاب لقتنا نمك

 ."خلإ ءام مميتم ةيؤرو" :هلوق نم هركذ ام عيمج يف ةالصلا نالطبل ديق :خإ تلصح اذإ



 ةالصلا دسفي ام 1۲ ةالصلا باتك

 يدتقملا ةقباسم و «ةعنام ةساخج عم وا ةروعلا فشك فشق عم 0 وأ نكرر ءادأو

 مدعو ‹قوبسملل وهسلا دوجس يف مامإلا ةعباتمو تما هيف هزات 4 نکا رب
 هلوعفم ىلإ فضا ردصم نكر ل تعن ةلمجلا

 هداعإ مدعو «سولجلا دعب اهرک لت ا ةدجس 5 لعب ريخألا سولجلا ةداعا

 مالسلاو «ريخألا سولجلا دعب دمعلا هثدحو «قوبسملا مامإ ةهقهقو .امئان هدأ كر

 حيوارتلا اأ وأ ةا اأ ا هنأ اناظ ةيئانثلا ريغ يف يفكر سارا ىلع
 لاك دقو ميقملا ةيعابر و برغملاك

 .نيتعك ر نعرفلا ق م ا دهر یا 0 وأ تادا ينو

 معي اه هر وعل || فشكب دارملا :لإ ةروعلا فشك |[ اا نكر ءادأ عسي نمز ىضم ي أ :هناكمإ 1

 ريثكلاك رضم ريغ ليلقلا يف ليلقلاو ضم ريثكلا نزلا ق نکلا فضكل ١ نأ :لصاحلاو ءاهنم وضعلا عبر فشك

 عكر ول امك :خإ يدتقملا ةقباسمو [ريخأتو ميدقتب ۳۳۷ :يواطحطلا ةيشاح] .ريثكلا يف ليلقلاو «ليلقلا يف

 لك يف وجسلاو عوك رلاب هقباسو مامإلا عم a ملسي مل اذإو ءملسو هدعب وأ هعم هدعي ملو مامإلا لبق هسأر عفرو

 ةعكرلا هتتاف دقو «مامإلا غارف لبق يضقي وهو ءقحال مامإلا ةالص لوأ كردم هنأل ؛ةءارق الب ةعكر ىضق تاعكرلا

 ةثلاثلا قو «لوألا نع ءاضق ةيناثلا 2 هد وجس و هعوكر ن وكيف «دوجسلا و عوك رلا ف مامإلا ةعباتم هک رتب ىلوألا

 م :ح الفلا يقارم | .ةءارق ريعب ةعك ر هدعب يضقيف عةئلاثلا نع ةعبارلا 7 «ةيناثلا نع

 قوبسملا ديقو ءدهشتلا ردق مامإلا دوعق دعب هميلست لبق وأ «مامإلا ملس ام دعب قوبسملا ماق نأب :قوبسملل

 دسفتف هبوج وو دارفنالا دوج ۾ دعب ىدتفا نال اص تدم هعباتق وهس دوجس مامإإلا رک دق عغةدجسب هتعک ر

 هيلع يقب مامإلا نأل ؛هزجي مل هلبق ناك نإ هنأل ؛دهشتلا ردق مامإلا دوعق دعب هنوكب قوبسملا مايق انديقو «هتالص

 [۳۳۷ :حالفلا يقارم] .هتالص دسفتف «قوبسملا هب درفني ال ضرف

 ةدجس كرت هنأ دهشتلا ردق دعق ام دعب ركذتو افرا يي سلجو ةالص ىلص نمك ع سولجلا ةداعا مدعو

 الإ ريحألا سولحلاب دتعي ال هنأل ؛هتالص تدسف ريخألا سؤلجلا دعي ملو اهدجسف «ةالضلا هذه نم ةعكر يف ةينالص

 هنم هابتنالا دعب هدعي م و ءامئان هنوك لاح اهاكرأ ما انك و قدأو ةالص یلص لجر يأ :امئان .ناكرألا مامت دعب

 ناكم هقهق اهمتأو ةريخألا ةدعقلا يف مامإلا سلج املف ءمامإلا عم قوبسم ىلص يأ :خلإ مامإ ةهقهقو .هتالص دسفت
 مدع امأو «هتالص طسو يف دسفملا نوكلف قوبسملا ةالص داسف امأ مامإلا ةالص ال قوبسملا ةالص دسفت «ميلستلا

 .هتالص رخآ يف دجو يقانملا نألف ؛مامإلا ةالص داسف



E E KD EB E E #08اهلا  EDهلا ا انا  EB ED BP FG EDP BPE ETP EDP HR E FP EB GG OG GED TB TB9 اهلا ألا  FPهلا لا الا الا قا  FBلا  EER HD êا اس اا  

 ئراقلا ةلز باب

 يف ام تدحوو «نولفاغ اهنع سانلاو ءامب :ملعلا بجي ام مهأ نم ئراقلا ةلز لئاسم تيأر امل :يشحملا لاق

 لبس بنتحاو «ىدهلا قيرط كلس نمل ةاعارم باتكلا اذ هتقحلأ ثحبلا اذه يف ام فوأ "يقارملا" ىلع "يواطحطلا"

 :لاق .نالكتلا هيلعو «نازيملا ةفح دنع نازيم يف اناححجرو «نانجلا ىلإ ةليسوو «نارينلا نم يل ايقاو نوكيل ؛ىوهلا

 هل سيل هنأ مهوت امك ال تافالتخالا نم ةئشان دعاوق ىلع ةينبم يهو «لئاسملا مهأ نم ئراقلا ةلز :ليمكت

 اقلطم همدعو «داسفلل همدعو ءاشحاف اق ىنعملا ريغت :اجج دمحمو مامإلا دنع اهيف لصألاف ءاهيلع نبت ةدعاق

 قآرقلا لف ادونجوم هريظن ظفللا ناك نإ :هب فسوي يبأ دنعو «نكي مل وأ تارا ف ادر ظفللا ناك ءاوس

 بارعإلا ربتعي الو ءاقلطم دسفت نآرقلا يف ادوجوم نكي مل نإو ءالوأ اشحاف اريغت نعم ا ريغت اقلطم دسفت ال
 امأ ءةالصلا دسفي ام ناك اذإ قافتالاب اقلطم هب دسفتف ءدمعلا يف امأ ءنايسنلاو أطخلا يف فالتحالا لحمو ءالصأ

 .جاحلا ريمأ نبا هدافأ كلذ دمعت ولو دسفي الف ءانث ناك اذإ

 داسفلا مدع ىلإ ءاملعلا ضعب بهذو |(ردلا ىلع يواطحطلا) .ةالصلا يف ئراقلا نم للزلا عوقو يأ] :يراقلا ةلز

 نم تدسفو «هجو نم تزاج اذإ ةالصلا نأ رافصلا مساقلا يبأ نع يكحو ("ةينقلا" ق هرک د ااا ئراقلا أطخمب

 (ردلا ىلع يواطحطلا) .ىولبلا مومع اهيف سانلل نأل ؛ةءارقلا باب يف الإ اطايتحإ داسفلاب مكحي «هحو
 لاق ءازئاج هتالصف احيحص أرقو «داعأ مث «شحاف أطخب ةالصلا يف أرق :"تارمضملا" يفو :خإ ىنعملا ريغت

 لثم أطخلا ام عقو ىلا ةملكلل ناك ءال مأ عملا ريغت اقلطم ةءارقلا يف أطخلاب اهداسف مدع يضتقي اذه :دوعسلا وبأ

 طرتشي الو ءال الإو ءامهدنع ةالصلا تدسف ئراقلا ةلزب نيعملا ريغت نإ يأ «بيترتلا ىلع رشتو فل :داسفلل .ال وأ

 .نآرقلا 2 درجو هب ءورقملا ظفللا نوك

 يف ادوجوم ةلز هب ءورقملا ظفللا لثم نوكي نأ امإ :هجوأ ةعبرأ ىلع ةلأسملا نأ ملعا :خلإ ظفللا ناك ءاوس

 اذو سيلبإو :أرق اذإ امك :لوألاف ءال وأ اشحاف اريغت ئيعملا ريغت نأ امإ :نيعون ىلع امهالكو ءال وأ نآرقلا

 :ىلاعت هلوق ناكم #دحأ هللا ره لقط :أرق اذإ امك :ىاثلاو «#لفكلا اَذَو سيردإو# :ىلاعت هلوق ناكم لفكلا

 "لئارسلا ىلبت موي" :ًأرق اذإ اذكو ,#باَّرغلا اذه :هلوق ناكم "رابغلا اذه" :أرق اذإ امك :تلاثلاو «4ٍدَحأ

 يف ءارلا ناكم هرخآ يف ماللاب

 .امهدنع ئعملا يف ةقفاوملاو ؛«ك2ب فسوي يبأ دنع نآرقلا يف لثملا دوجو اريثك عملا ريغت مدع دنع داسفلا

 مدع يف ربتعملاو (#نيماوق# ناكم "نيمايق" أرق اذإ امك :عبارلاو عك رئا رسل



 ئراقلا ةلز باب ١1 £ ةالصلا باتك

 Emm RCRD ل ها E EB ROR EHRE ال نه لا ولا ضل ل ا 2# ا ا ا GS ل شا فلا فض لا اه ا E لا فلا فضا اضاف الا هل افق قالا اا ص ل اش ها ها ضال

 «دودمملا رصق و «هسکعو «دكتشما فيفخغ هيف لحديو ؛بارعإالا 8 أطخلا :ىلوألا : لئاسم لصفلا انه فو

 اذإو « تارمضملا يف امك عامجإلاب هتالص هب دسفت ال ئعملا هب ريغتي مل نإف «هسكعو «مغدملا كفو «هسكعو

 :امهنع حيحصلاف "هبر" بصنو "ميهاربإ" عفرب ٠١١( :ةرقبلا) دبر َميِهاَرْبِإ ىلا ذإَوإ# :ارقي نأ وحن ىعملا ريغت
 دمحم ك نورخأتملا عمجأو ؛قفي هبو «بارعإلا ربتعي ال هنأل ؛دسفت ال :فسوي يبأ لوق سايق ىلعو «داسفلا

 نأ ىلع يناولح لاو لضفلا نباو يناودنهلاو «يخلبلا ديعس ركب يبأو «دهازلا ليعامسإو «مالس نب دمحم و «لتاقم نبا

 «بارعإلا هوجو نيب نوزيمي ال سانلا رثكأ نأل ؛رفك هداقتعا امه ناك نإو ءاقلطم دسفي ال بارعإلا يف أطخلا

 .اعرش عوفرم وهو «جرحلا يف سانلا عاقيإ بارعإلا يف باوصلا رايتخا قو
 ام يق اذه نوكي نأ يغبنيو «قفي هبو «لكلا يق دسفت ال :"لزاونلا" يقو :لاقف ."ةصالخلا" ف ىشم اذه ىلعو

 :ىلاعت هلوق يق نمحرلا بصنك اريثك عملا ريغي هبال امس عيمقللا دايت وأ بلع ال وسو ءاطلق وأ طع ناك اذإ

 داسفلاف ارفك هداقتعا نوكي وأ ءاريثك عملا ريغي ام عم دمعت ول امأ «(م:هط) ى وسا شْرَعلا ىلع را

 تيار 0 وأ" 4دن كايإ ارك هلاك :ددشملا قيقت اننأو نيني فلساوب يأ لوق هب يفملاو «لاوحألا لقأ ذئنيح

 ديدشتلاو دلل .كرت نآل ؟نراثضملا ىلع ءانفتسا ريغ نم الطن داسقا 9 :نورخأتملا لاقف «فيفحتلاب 2 نيملاعلا

 ةريحذلا' يف صن اذكو «"تارمضملا" يف امك حصألا وهو «"ناخ يضاق" يف امك بارعإلا يف أطخلا ةلزنم

 اذكو «ليصفتلاو فالخلا يف هسكع مكحك ففخملا ديدشت مكحو ؛"جاحلا ريمأ نبا" يف امك ءحصألا هنأ ىلع

 . يبلحلا" يف امك دحاو عون لكلاف هسكعو «مغدملا راهظإ

 &دبعن# ءاب حتفو ءاهحتف ناكم" «اماًوقا» رسكك ةنيبلا تاكرح لمشيل ؛تاكرحلاب ريبعتلا ىلوألا :بارعإلا يف

 دنا ىلع راتاو عملا ريغي م ثيح دسفت ال امإف ؛اهمض ناكم

 PY 8 7: :سانلا بريف :وك ريغ نإو ؛:دسفياال ئدلبفت اول و حا ريغي م نإ "ةيزازبلا" يف لاق :فيفخن

 يلو ها دسفي ةا ىلع ةماعلا و «اوقلتحلا :عم' :فس وي) وسلب رام 2 نإ )1 :فارعألا) ماما

 بَر# .فيفخت يف داسفلاب ريتك لاق اذلف بارعإلا ىف أطخلاك ديدشتلاو دملا كرت نأ ىلع خياشملا ةماع "حتفلا"

 (راتخنا در).ةددشملا اّيِإ يف ةليلق ةغل وهو «دسفي ال حصألاو «سمشلا اففخم "ايإ" نأل دبع كاّيإ#و نیملاعلا

 .دسفت ال ديدشتلاب "انيعف" :أرق ولف :هسكعو

 ءاه مضو ءاملعلا ةزمه بصنك :خلإ نأ وحن (حالفلا يقارم) .ماللا راهظإب طارصلا اندها :انلوقك :مغدملا كفو

 نورحأتملا هلاق امو :ناح يضاق لاق :دسفي ال .(۲۸ :رطاف) 4ءاَملْعلا هِداَنع رم هللا یش امن :ىلاعت هلوق يف ةلالجلا
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 .طوحأ نومدقتملا هلاق امو ءعس



 ئراقلا ةلز باب ١١ ةالصلا باتك

 mem 9 هلا الا 9 ل DPD E EG Gg الا ل يل اص ضال 9# ايل GEE ض8 EDP EP ا ا ا ا ا EDP EP EP اه EDP #98 EGP EBED EGP GEP EBD EP هل خا خا ن8 اخ 8 EB EB EG نفخ اخ نه 5 8# اذ

 نيمدقتملا نم عامجإلاب دسفت ال نعملا هب ريغتي مل نإف ءامهعضوم ريغ يف ءادتبالاو فقولا يف :ةيئاثلا ةلأسلا
 انئاملع ةماع لوق وهو «ءلاح لكب داسفلا مدع ىلع ىوتفلاو «فالتحا هيفف نئعملا هب ريغت نإو «نيرحأتملاو

 يف امك «عوفرم جرحلاو «ماوعلا اميس ال جرحلا يف سانلا عاقيإ لصولاو فقولا ةاعارم يف نأل ؛نيرخأتملا
 امأو ءاندنع هتالص دسفت ال نآرقلا عيمج يف فقولا كرت ول :اًضيأ هيفو ."باصنلا"و "ةيجارسلا"و "ةريخذلا"

 ىلع وأ «"ماللا" ىلع فقوف "لا" :لاقف هب َدّْمَحْلا :لوقي نأ دارأ ول امك ةملكلا ضعب عطق يف مكحلا
 ذآ هيض عاطقنال 2"نيعلا" ىلع فقوف "اعلاو" :لاقف 4 ِتاَيِداَعلاَو# أرقي نأ دارأ وأ لا" ىلع وأ «"ءاحلا"

 ؛ئعملا ريغ نإو اقلطم داسفلا مدع خياشملا ةماع هيلع يذلاف «ىرحأ ةيآ ىلإ لقتنا وأ «ممت مث ءىقابلا نايسن

 .ثيللا وبأ هركذ امك «حصألا وهو «"ةريحذلا" يف امك «ىولبلا مومعو ةرورضلل
 عملا هب ريغتي ملو ءنآرقلا ظفل نع جرخت ال ةملكلا تناك نإف «رحآ فرح عضوم فرح عضو :ةثلاثلا ةلأسملا

 نإو ."اهحط" ناكم "اهحد امو ضرألاو" :لاق وأ عفرلا واوب "نوملاظلا نإ" :أرق ول امك «دسفت ال «دارملا

 نيمايق" ارق امك نقي فسوي يبأل افالح ءامهدنع دسفت ال نعملا هب ريغتي ملو «نآرقلا ظفل نع هب تجرح

 عملا هب ريغتو «نآرقلا ظفل نع هب جرخت مل نإو يآراّيدإ# ناكم "اراود" وأ ؛َنيِماَرق ناكم "طسقلاب

 ءانركذ ام ريغ رخأ دعاوق نيرخأتمللو «َنودِماَس ناكم "نودماخ متنأو" :أرق ول امك .ءسكعلاب فالخلاف

 ئراقلا ةلز لئاسم سيقي ال هنأ ملعأو نيرخأتملا دعاوق فالخب «عورفلا لك يف اهدارطال «قبس ام ىلع انرصتقاو
 ةينم' يف امك «ريسفتلا هيلإ جاتحي امم كلذ ريغو يناعملاو ةيبرعلا ةغللاب ةيارد هل نم الإ ضعب ىلع اهضعب

 ناك نإ :لاقف "ريقفلا داز' يف لامكلا ئراقلا ةلز يف مهمالك نم صخل نم نسحأو :"رهنلا" ينو "يلصملا
 - ءدسفت ال اهمض ناكم 4دن ءاب حتفو ءاهحتف ناكم أما ّرقأ» رسكك ىيعملا هب ريغتي ملو بارعإلا يف أطخلا

 ىلع فقولا :وحن ءدسفي ال اشحاف اريغت ئعملا ريغي ال ناك نإ ءادتبالا :"ةيزازبلا" يف لاق :امهعضوم ريغ يف
 لإ ال هنأ لا دهش# :وحن ئعملا ريغ نإو «فوصوملاو ةفصلا نيب اذك و «ءازجلاب ءادتبالاو ءءازجلا لبق طرشلا

 ىلع فقو ولو «نوزيمي ال ماوعلا نأل ؛خياشملا ةماع دنع دسفي ال ره الإ ب أدتبا مث ١8( :نارمع لآ)

 (راتحملا در) .عامجإلاب دسفت ال هدعب اع أدتبا مث 4دو ِتلاقَو#

 عورفلا نكلو «همدعو جرخملا برق مهضعبو «همدعو نيفرحلا نيب لصفلا رسع ربتعي مهضعب نإف :نيرخأتملا
 ‹طوحأ مهوق نوكو «مهدعاوق طابضنال ؛نيمدقتملا لوقب هيف ذحألا ىلوألاف ءكلذ نم ءىش ىلع ةطبضنم ريغ

 (راتحلا در).هيلع ةلزنم ىواتفلا يف ةروكذملا عورفلا رثكأو



 ةالصلا دسفي ال ام ۹ ةالصلا باتك

 |ةالصلا دسفي ال اميفإ لصف

 .... ةصمحلا نود ناكو هنانسأ نيب ام لكأ وأ «همهفو بوتكم ىلإ يلصملا رظن ول
 هريغ وا ناك انارق

 :©ءاَملعلا هدابع نم هللا یشخی 5 اًسنإ#© :ىلاعت هلوق نم ةلالحلا ءاه مص و ةءاَملعلا هزم" بصنك ريع نإو =

 ريغتي مو «فرح ناكم فرح حصو ناک نإو .عس وأ عال ؤه لوقو «كيسفت ال :يدهازلا ليعامسإو ماالاس نباو

 د 5 ت و 5 د E O 4 kk : N 2 E ۴آ
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 يف اوحرصو «ماللاو فلألا ةدايزب "نيذلا طارصلا"و «ةزمحهملا ناكم واوب "دبعن كايو" نادوسلاو كارتألاو

 .ميظعلا هللا رفغتسأو «ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ؛عجاريلف هيف همامتو ؛نععملا ريغ نإو داسفلا مدعب نيتروصلا
 تدسف «هقلح ىلإ تلصوف رطم ةرظق وأ ؛ةمسفس ولو جراخ نم اعيش لوانت ول هنأل ؛هب هديق :هنانسأ نيب اه

 ةضمحلا ردق ناك اذإ امأ :ةصمحلا نود ناكو 4١"[ :يواطحطلا ةيشاح] ..ًاركاذ ناك اذإ هموصو هتالص

 ۴٤١١[ :يواطخطلا ةيشاح] .الق ال امو هدسفي اهدسفي امف «موصلا دسفي امك ءاهدسفأ رثكأف



 يلصملل هركي ام ظ ۱۹۷ ةالصلا باتك

 هر ده الو اا ما جیپ یدک الدوس عوج چ وام م را ویک لمع اک
 لئاسملا 0

 1 ع مل زو . .ادسغةتس وأ بحاو كرت :ائيش نوعبسو ةعبس يلصملل ه هركي
 اديدحت ال ابيرقت

 رورملا يضام نم بكرم وه :خلإ رام رم .داسفلا ف فالح الف ًاريثك هغضم ناك اذإ هنأل ؛هب هديق :ريثك لمع الب
 يف هركذ ام :لوألا :اعضوم رقع ةعبس يف ةلأسملا هذه يف مالكلا مث. .نيراملا نم دحأ رم يأ «هنع لعاف مساو

 هيفو «هيف رورملا هركي يذلا عضوملا يف :ثلاثلاو .ةيعيرحت ةهاركلاو «مثآ راملا نأ :يناثلا .داسفلا مدع نم باتكلا

 مامأ وه هيف رورملا هركي يذلا عضوملا نأ حيحصلا بهذملاو «هدوجس عضوم هنأ فنصملا راتخاو «فالاتحا
 ىلصملا مامأ ناكدلا نم لفسأ وأ ءءارحصلا يف وأ «ريبك دجسم يف هدوجس عضومو «ريغص دجسم يف يلصملا

 .هءاضعأ راملا ءاضعأ ةاذاحم طرشب اهيلع يلصي ناكول

 ًاعارذ اهرادقم نوكي نأ بحتسملا نأ :سماخلاو .ةرتس همامأ ذختي نأ ءارحصلا يف ىلصي نمل يغبني هنأ :عبارلا

 نم نأ :عباسلا .عبصإلا ظلغ يف نوكت نأ يغبنيو :"ةيادحلا"يفف ءاهظلغ رادقم يف اوفلتخا :سداسلا .ادعاصف

 ةربع ال 2 'ةيادحلا" يف راتخاف ءافالتحلا اهزرغ رذعت دنع اهعضو نانتسا ىف نأ :نماثلا .نكمأ نإ اهزرغ ةنسلا

 هرتس نأ : رشع ىداجلا .ةيبجاح دحأ ىلع اهلعجب نأ ةنسلا نأ :رشاعلا اهتم هباقلا ةنسلا نأ :عساتلا .ءاقلإلاب

 .ةرتسلا ءارو رورملاب سأب ال هنأ :رشع يناثلا .هباحصأ نع ئرخت مامإلا
 :لاق نم مهنمف ءطخلا ةيفيك نايب يق :رشع عبارلاو .نونسم سيل طخلاف ةرتس هذختي ام دجي مل اذإ هنأ :رشع ثلاثلا

 :رشع سماخلا .راتخملا هنأ ةيف ركذو ءالوط هيدي نيب هطخي :لاق نم مهنمو «لالهلا لثم اضرع هيدي نيب طخي
 .لضفأ ءردلا كرت نأ :رشع سداسلا .حيبستلاب وأ «نيعلاب وأ «سأرلاب وأ «ديلاب ةراشإلاب وهو «هيدي نيب راملا ءرد

 [فرصتبو اصخلم ٠٠/۲« :قئارلا رحبلا] .قيرطلا هجاوي مل و «رورملا نمأ اذإ ةرتسلا كرتب سأب ال هنأ :رشع عباسلا

 رظن نإو «ةعجرلا رايخ هلف «يعحر قالطلاف ًاحيرص ًاقالط هتجوز قلط اذإ جوزلا نأ ملعا :خ! هرظنب دسفت الو

 ةقلطملا هتأرما جرف ىلإ - ةالصلا يف وهو -رظن ول يلصملا نأ :مالكلا لصاحف «ةعحرلا هب تبثتف ةوهشب اهجرف ىلإ
 يهنلا ناك امو «بوبحملا دض هوركملا :يلصملل هركي .هتالص دسفت ال نكلو «ةعحرلا هب تبثتف يعجرلا قالطلاب

 ؛ةيهيزنت يهف «مزاحلا ريغلا كرتلل ًاديفم ناك لب ءايهن ليلدلا نكي مل نإو «فراصل الإ ةيميرحت هتهارك اينظ هيف

 كرتل ةحيحص اموك عم ةالصلا داعتو «برقأ ةمرحلا ىلإ ًاميرحت هوركملاو «برقأ لحلا ىلإ ًاهيزنت ةوركملاو

 [*14 :حالفلا يقارم] .هريغ كرتب ًابابحتسا داعتو ءابوجو بحاو



 لضملل هركي ام ١ ةالصلا باتك

 ءاهكيبشتو «عباصألا ةعقرفو «هرم دوجسلل الا بمحل بلقو «هندب ۾ هب وتب هثبعك

 راغصلا ةراجحلا ةايصح عب

 سک ريمشتو عةيعارذ شارتفاو .ءاعفاإلاو «هقنعب تاتفلالاو ‹رصختلاو

 ةراشالاب مالسلا درو «صيمقلا سبل ىلع هتردق عض ليوارسلا 8 هتالصو

  ىعم مالاس هنأ

 ف

 ذو ءالصأ هيف ضرع اال ام :هقسلاو:ءاعرش هيف ضرع ال ام كلا : ئردركلا عيدلا ربا لاق :خلإ هبوب هنبعك

 کیل يأ : د وجسلل rs] :ي ءاطحطلا 5-0 .بعللا وهف ةذل هيف امو هيف ةذل ال ام :ثبعلا : "ةره وخلا"

 EE و ءاطحطلا ةيشاح] ." يف امك بجيف دوجسلا ل اسا هنكمي مل ادا امأ «ماتلا دوجسلا نم

 كتو :" ناتسهقلا" ىفف ةالصلا جراح امأو .gek :حالفلا يقارم] .توصت ىح اهّدم وأ اهزمغ يأ :ةعقرفو

 يف عباصألا ضعب لاخدإ :كيبشتلا :اهكيبشتو [؟45 :يواطحطلا ةيشاح] .نيريثك دنع ةالصلا جراح

 اکا .عالضألا لفسأو كرولا نار مظع نيب ام يهو «هترصاحخ ىلع هدي عضي نأ وهو : رصختلاو .اهضعب

 ءركذ ام وهو :هوركم :عاونأ ةثالث تافتلالا نأ ملعا :خإ تافتلالاو ۳٤١١[ :حالفلا يقارمو يواطحطلا

 اذإ ةلبقلا نع ردص لوحي نأ وهو :لطبمو «هقنع يولي نأ ريغ نم ةرسيو ةنمي هينيع رخؤمب رظني نأوهو :حابمو
 ول ا مه رصت | ؛كاف هب امأ ردع ريغ نم ناک اذا اذهو 1 < ا يف هثحب انيك“ اردتم نكر ءادأ رذق فقو

 كرت ىلوألاو :حرشلا قو «لطبت هل «دجسملا نم جر مو ۾ ؛ثتدحخ ١ هنأ ملع 5 «ةلبقلا ربدتساف تدخآ هنأ نط

 |8417 :يواطحطلا ةيشاح] .ةجاح ريغب بدألا يفاني هنأل ؛يناثلا عونلا

 .ضرألا ىلع هيدي عضيو «هردص ىلإ امهمضيو «هيتبكر بصنيو ضرألا ىلع هيتيلأ عضي نأ وه :ءاعقإلاو

 (يواطحطلا ةيشاح).الوأ نيقفرملا ىلإ ناك ءاوس :لإ ريمشتو ۳٤۸[ :حالفلا يقارمو يواطحطلا ةيشاح]

 .ةعنقمو رامحو صيمق يف ةأرمللو «ةمامعو صيمقو رازإ :باوثأ ةثالث ف يلصي نأ لحرلل بحتسملا نأ ملعا :هتالصو

 ؛اهجراخ هوركمت سيلو ؛ةعبرأ تراصف نيذخفلا تحت نيقاسلا لاحدإ وه :خلإ عبرتلاو 44 :حالفلا يقارم]

 [ريخأتو ملقتب 845 :حالفلا يقارم] .هتذ باطخ نب رمع اذكو «عبرتلا ناك ۶ک يبلا دوعق لح نأل

 هب ىلصو ةالصلا لبق هلعف اذإ ةهاركلا مث [859 :حالفلا يقارمإ .سأرلا وأ افقلا ىلع هدش وه :هرعش صقعو

 هنأل ؛هتالص دسفت ةالصلا فا وهو «كلذ نم ًائيش لعف ول امأو ءال مأ ةالضلل هدمعت:ءاوس ًاقلطم ةفيهلا كلت ىلع

 .هريغو قرعلا نم هب حسمتي جيسن :ليدنملاب 85٠[ :يواطحطلا ةيشاح] .عامجإلاب ريثك لمع



 يلصملل هركي ام ١18 ةالصلا باتك

 هطبإ تحت بوثلا لعجو «هيدي جرخي ال ثيحب هيف جاردنالاو «هلدسو «هبوث فكو

 ىلا ةلاطإو «مايقلا ةلاح ريغ 2 ةءارقلاو ءرسيألا هقتاع ىلع هيبناجج حرطو «نعألا

 عود < را ةلاح ةءارقلا ماعاك

 قب ةروسلا راركتو :تاولصلا عيمج يف ىلوألا ىلع ةيناثلا ليوطتو ,عوطتلا يف ىلوألا
 ف وألا ةعكرلا يأ ةيناثلا ةعك رلا ي

 نيتروس نيب ةروسب هلصفو ءاهأرق يلا قوف ةروس ةءارقو «ضرفلا نم ةدحاو ةعكر

 ليوحتو «نيترم وأ ةرم ةحورم وأ «هبوثب هحيورتو (بيط مشو «نیتعک ر 39 امهأرق

 نيتبكر لا ىلع نيديلا عضو كرتو «هريغو دوجسلا يف ةلبقلا نع هيلحر وأ ةد عباصأ
 ؛ليلقلا لمعلاو ,يطمتلاو عامل امهعفر و «هينيع ضيمغتو «بؤاثتلاو «ع وك رلا يف

 سو ا ةر یوا عسي كلا لوز یتا دارا اذإ ہا ارا هينا نيب ر :هبوث فک و

 هسأر ىلع بوثلا لعج الثم «داتعم سبل نودب لاسرإلا :عرشلا يق وه :هلدسو 5٠"[ :حالفلا يقارم]

 امأ عرذع ريغب ناك اذا اذهو |۳ [ مد ١ :حالفلا يقارم] .اهمضي نأ ريغ نم هبناوج ليسو عطقف هيفتك وأ عهيفتك و

 ل ولسم هنإف ؛ضرفلا ف امأ :عوطتلا ف fa] :يواطحطلا ةيشانحإ هر الف ديدش رح ۾ دربك رذعلاب

 [* ت١ :يواطحطلا ةيشاح] .ىوتفلا هيلعو دمحم دنع رجفلا ريغ يف اذك و «رحفلا ةالض ىف اعامجإ

 ارك نع * هنود د وعسم نبا لاق «به ةروس ةيناثلا فو «صالحإلا ةروس ىلوألا يف أرق نمک ا

 ٠٠۲[ :حالفلا يقارم] .روسلا رصقب ظفحلا ريسيتل الإ لافطألا ميلعتل عرش امو «سوكنم وهف ءاسوكنم نآءرقل
 .ناتريصق ناتروس امهنيب ناك ول امك ةليوط ةروسلا تناك اذإ هركي ال :مهضعب لاقو :ةروسب اپ
 ةلآ :واولا حتفو ميملا رسكب :2! ةحورم .حيرلا ميسن ءارلا حتفب حورلا بلج وه :هحيورتو |[ :حالفلا يقارم]

 ror] :حالفلا يقارم] .ح واره :عمجلاو ءامتب :ةيدنما يف اه لاقي رجلا دادتشا دنع هب دربتيل ؛حيرلا امي كرحي

 اش ٠ ةر للا يف يذلاو كلذ دود ليلقلاو ةتناك رع ثراث ريثكلا لمعلا نأ ىلع هنم ءانب اذه :نيترم وأ ةرم

 ديقم وهو هقلطأ :خلإ هينيع ضيمغتو [5» :يواطحطلا ةيشاح] .مكلا فالخب رركتي مل نإو ةحورملاب دسفت
 [8514 :يواطحطلا ةيشاح] .ةهارك الف هعوشح عنمي ام ةيؤرل امهضمغ اذإ امك ةحلصم ريغب
 rot] :يواطحطلا ةيفاح | .انيع هئاي لادباب ن و وطخي ةماعلاو ؛ةهرذص ءادبإ و ةيدب لم وهو ددمتلا يأ :يطمتلاو

 يف هرم سوقلا نع ةيمرلا هنمو «ةرعش فتنك :ةريثك هدارفأو «ةالصلل يفانملاب ديقم وهو هقلطأ :ليلقلا لمعلاو

 عباصألا كيرحتك اهنم وهف ةالصلا يف بولطملا امأ ٠١] :حالفلا يقارم] .هتالص يف يشملاك «فوخلا ةالص

 so] :يواطحطلا ةيقاجعا .هتالص يف حيبستلا ٍدعل



 يلصملل هركي ام ,“١ ةالصلا باتك

 ي ا ل هيل ت «همف و هفنأ ةيطغت و ءاهلتقو ةلمق ذخأو
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 «هاضر داب ريغلا لا ضرأو ةر 8 ج قو «مامحلاو قيرطلا ٤ ةالصلاو

 اذإ ا ةعئام ريع ةا عمو «حيرلا و أ «نيتبعألا نحل اعفادمو ةساجن نم ابيرفو

 "6 «ةلذبلا بايث ف ةالصلاو 55 بذل الإ و ,ةعامجلا وأ تقولا توف فاخ
 ؛ توفلا فخي م نإو

 هالع اذإ ناسنإلا ندب يف قرعلاو خسولا نم دلوتت ةبيود :ٌلْمَقلا [ءاذيإلا مدع دنع اه ضرعتلا يأ] :ةلمق ذخأو

 ضعلاب هلغشت نإف «رذع ريغ نم يأ :اهلتقو (دراوملا برقأل.ةلمق دحاولاو «همدب ئذتغتو ةعسلت هرعش وأ بوث

 امإف ,ءاذيإلاب ضرعتلا دعب اهذح أ اذإ و oo] :حالفلا ىقارم] ءاهمد نع ع زرت ۾ كسلا هر کب ال ثوعربو ةلمتنك

 هيف اهتحرطي الو :ليلق لمعي لغقلاب ساب الف هيف امأ ةدحسملا ريغ قااذهو :ىلوأ قانلاو كهتقني وأ اهلققي تأ

 [*هد :يئواطحطلا ةيشاح] .ال مأ ةالصلا يف ناك ءاوس اقلط ةريغ وأ نفدلا قيرظب

 .اميرحت هرك بجاولا عنم نإو «تدسف «دسفي ام رييغت هنم مزل وأ «ةءارقلا لصأ عنم اذإ امأ :ةنونسملا ةءارقلا

 .نقنرأ ةن وشحخ وأ ادرب وأ ارح ةرورض ريغ نم ناك اذإ امت ديقم ا دوجسلاو o| :ي واطحطلا ةيشاح |

 هتمامع نعو «ربكتلل ههجو نع بارتلا عفدل هلعف ول هركيو «ةيهيزنت ةهاركلا نأ رهاظلاو [55 :حالفلا يقارم]

 نأ الإ ةربقملا يف ةالصلا هركتو :"ريقفلا داز" فو :ةربقملا يفو ٠٠١[ :فرصتب يواطحطلا ةيشاح] .همدعل ال

 تناك ناب :ةاضو الب |[ةا/ :يواطحطلا ةيشاح] .هيف رذق الو هيف ةساحن ال ةالصلل أ عضوم اهيف نوكي

 ءيس اهبحاص ناك وأ ةدوم الو ةقادص امهنيب نكي ملو «ةبوركم وأ ةعورزم يهو ملسمل وأ ىبأي هنأل ءاقلطم يمذل

 [* 5/8 :يواطحطلا ةيشاح] .سأب الف الإو «هنذأتسي نأ نسحألا ناسنإ تيب يف ناك ولو «قلخل ا

 دنع ةهاركلا يفتنت اهنأ هرهاظ :لإ فاخ اذإ الإ .ةساحب نم ابيرق ةالصلا ءادأ هركيو يأ :ةساجن نم ابيرقو

 : يعليزلا يف يذلاو ؛نيررضلا فخأ باكترا نم ٍدثنيح اهباكتراو «ةهاركلا هريغ مالك هديفي يذلاو كلذ

 هذمي ىلصي هنإف ني ففخت اذإ ةالصلا هتوفت ثيحب قاض اذإ امأ «ةعس تقولا يق ناك اذإ اهعطقي نأ يغبني

 لاذلا نوكسو ءابلا رسكب :ةلذبلا ["ه/8 :يواطحطلا ةيشاح] .ءاضقلا نم ىلوأ ةهاركلا عم ءادألا نأل ؛ةلاحلا

 امك ةيزينتلل ةفاركلا نأ رغاظلاو ؛ءاربكلا .ىلإ هب بهذي ال ام: ليقو نهتم سفلا نع كاضي ال ٌباوث :ةمحعملا

 ۳٠١۹] :يواطحطلا ةيشاح] ."رحبلا" يف



 يلصملل هركي ام ۲1 ةالصلا باتك

 لابلا لغشي امو «هيلإ و ماعط ةرضحبو «عرضتلاو للذتلل ال سأرلا فوشكمو

 وأ ناكم ىلع وأ بارحلا يف مامإلا مايقو .ديلاب خيبستلاو يآلا دعو «ع وشخلاب لخيو

 نوكي نأو .ريواصت هيف بوث سبلو < راب يف هيف م فلخ مايقلاو «هدحو ضرألا

 Ê ةريغص نوكت نأ الإ 8 رر قال وأ هيدي نيب وأ هفلح وأ هسأر قوف

 يف لاقو «عرضتلاو للذتلل ال الساكت ؛هسأر افشاك هنوك لاح لحرلا يلصي نأ هركيو يأ :سأرلا فوشكمو

 .فوخلاك بلقلا لامعأ نم وه له ."عوشنلا" يف اوفلتحا :. يطويسلا لالجلا لاق كلذ هل بحتسيو : سينجتلا

 [55 :حالفلا يقارم] .ىلوأ ثلاثلا :يزارلا لاق ؛عومجملا نع ةرابع وه وأ نوكسلاك حراوجلا لامعأ نم وأ
 "هيلإ ليمي" :هلوقب دافأ «هركي ال هل نذأي ملو ريغلل ناك اذإ امأ اا ناك اة[ ةا :2! ماعط ةرضحبو

 عوشخلاب لخي ام ةرضحب ةالصلا هركتو :يأ :لإ لابلا لغشي امو .ةهارك الف «هيلإ ليمي ال ناك اذإ هنأ

 تناك ءاوسو ءال وأ هيلإ رطضا اذإ ام لمشف هقلطأ :يآلا دعو 7٠*[ :حالفلا يقارمإ .بعلو وهلك

 "ديلاب" :هلوقو ءًاقافتا هركي ركذ ام ريغ دع نأ ىلإ ةراشإلل حيبستلاو يآلاب ديق امنإو الفن وأ ًاضرف ةالصلا

 زمغلا هرکی الو «عباصألا ضبقب نوكي تاب اغ افالح لب ةفيدح يأ دنع حيبستلاو يالا دع ةهاركل دق

 ناسللابو «ةمولعم يهو حيبستلا ةالص يف هحيبست ددعك ًاقافتا بلقلاب ءاصحإلا الو ءاهعضوم يف لمانألاب

 .حيحصلا يف ةالصلا جراح هركي الو ءاقافتا دسفم

 قاض اذإو «موقلا ىلع لاحلا هابتشال ةهاركلاو «هيلإ مايقلاب ناطيشلاو سفنلا براحي هنأل ؛ابارحم يمس :بارحملا يف
 عارذ ردقب عفترم ناكم ىلع مامإلا مايق هركيو :يأ :ناكم ىلع وأ 571١[ :حالفلا يقارم] .ةهارك الف ناكملا

 .هعم دحاو مايقب ةهاركلا يفتنتف «نيتلأسملل ديق "هدحو" :انلوقو «هدحو ضرألا ىلع همايق وأ ءدمتعملا ىلع

 مدع اننامز يق ىلوألاو ءسكعلاب مكحلاف دارفنالا دصق اذإ امأ «ءادتقالا دصق اذإ اذه :2 ! فص فلخ مايقلاو

 1١*"[ :يواطحطلا ا .هدحو مايقلاو «بذحجملا

 تناك ولو ةتباث ةهاركلاو «هركت ال حورلا يذ ريغ ريواصت نأل ؛حور يذل اهفوكب ةديقم يهو اهقلطأ :ريواصت

 رجح نم ناك نإو ؛منص وهف ناسنإ ةروص ىلع ةضف وأ بهذ وأ بشح نم ًالومعم ناك امو :ةجوسنم وأ ةشوقنم

 ةهارك اهدشأو :لإ قوف نوكي نأو (قئارلا رحبلا) .ةيميرحت ةهاركلا هذهو ۳٠۲[« :يواطحطلا ةيشاح] .نثو وهف
 ليئامت اهيلع مهارد هعمو ىلص ولو :ةريغص ]11 :حالفلا يقارم] .هفلح مث «هراسي مث «هنيمب مث «هقوف مث «همامأ

 [557 :حالفلا يقارم] .رصبلا نع رغصي اذه نأل ؛هب سأب ال كلم



 ... راملا عفدو ةرتسلا ذاختا 1 ةالصلا باتك

 ءرمج هيف نوناك وأ روت هيدي نيب .نوكي نأ حور يذ وغل وأ سأرلا ةعوطقم وأ

 ets دق زيك تراک رم
 ارنب ال روس نییعتر ا موف رأ

 ا دب قيد

 يف اذك ؛رويطلا نم قوطملا لثم هنأل (ةثحجاو سأرلا نيب طيح وحن عضوب ةهاركلا ل وزت الو :ضأرلا ةع وطقم

 نيديلا عطق فالخب «سأرلا وحمك هحولا وعو «هلسغ وأ هتحن وأ ةرغم وحنب هيلط عطقلا لثمو «حرشلا

 اذه دافأو ."حتفلا" يف امك «يح وهو هفارطأ عطقت دق ناسنإلا نأل ؛كلذب لوزت ال ةهاركلا نإف ؛نيلحرلاو

 ٠۲| :يواطحطلا ةيشاح] .افلطع اه شيعت ال ةلاح ىلع اهلعج دارملا لب كيققيا سيل ن مأرلا عطق نأ ليلعتلا

 وأ كحضي ام ج ورح ىشخي ماين موق هيدي نیب نوكي وأ يأ «مئاق عمج مايقلاك مئان عمج ماينلا : ماين موق

 ى واحطلا ديق ۾ «نيعملا نوتسملا اذكو ءابوخو ةنيعتم األ ؛ةحنافلا ريغب ةديقم يهو اهقلطأ :خا ةروس نييعتو

 يف مضلاب يه :ةرتس ذاخما .ةهارك الف كلذ دقتعي مل اذإ امأ ءاهريغب زوجت ال ةالصلا نأ دقتعا اذإ امم ةهاركلا

 ٣٠١[ :يواطخطلا ةيشاح] .ىلضملا مادق بضني ام ىلع بلغ مث ءاقلطم هب رتسي ام :لصألا

 ااش هلوقل ؛ةالصلا عطقي ال ءيش رورم نأ :اهوأ :عضاوم يف ةلأسملا هذه يف مالكلا نأ ملعا :خلإ راملا عفدو

Nنم هيلع ادام يلصلا دی تل راملا ملع ول" :مالسلا هيلع هلوقل ؛مآ راملا نأ :يباثلاو ٤ ءىش رورم ةالصلا عطقي  

 رايتخا وهو «ليق ام ىلع دوجسلا e وطه عغةيف زاوا هرکی عص وم رادقم نأ :كلاتلاو (ةنس عزا :دارملا نأ

 عضوم ىلإ هرصبب ايمار ىلص اذإ :مالسإلا رخف لاقو «ناح يضاقو «مالسإلا خيشو ءيسحرسلا ةمئألا سمش

 مهنمو ع رذأ ةثالثب هردق نم مهنمو ةا وأ نيفص رادقمن هردق نم مهنمو «هرکی ال هرصب هيلع عقي ملف هدوجس

 يغبني ال :ليقف دحسملا ف ناك ادا امأف ءءارحصلا يف ناك اذإ اذه :نيعبرأب هردق نم مهنمو عةسمخ هردق نم

 ]ror/ا :ةيانعلا | EE TO :ليقو :دحسملا ةلبق نيو هني جاتا دکال

 هريره يبأ ثيدح نم حص :ليقو ءاموي وأ ارهش وأ افاع نيعيرا © لاق .نيردأ ال :ي وارل 1 لاق e نورا فقول رولا



 يلصملا هركي ال ام ۲۴ ةالصلا باتك

 نأ ةنسلاو «عبصإلا ظلغ يف ادعاصف عارذ لوط نوكت ةرتس زرغي نأ هل بحتسي

 ام دجي مل نإو ءًادمص اهيلإ دمصي ال هيبحاح دحأ ىلع اهلعجيو اهنم برقي

 ,راملا عفد كرت بحتسملاو «لالهلا لثم ضرعلاب اولاقو ءًالوط اطخ طخيلف هبصني

 توصلا عفرب و ھت السلا عمجلا 5 ا «حیبستلاب وأ ةراشإلاب هعفذد صح ر و

 امه ريغ وأ 3 وأ سأرلاب

 فك ةحفص ا ميلا عباصأ رهظب قيفصتلا وأ ةراشإلاب هعفدتو «ةءارقلاب
 ةأرملا

 ناك هنأب لوؤم هب درو امو ءراملا لتاقي الو «ةنتف هنأل ؛اقوص عفرت الو «ىرسيلا

 .سنت دقو عدءابم 1

 ي و
 ىلصملل هركي ال اميف لصف

 لاحدإ مدع الو ؛هتكرحب لغتشي مل اذإ هوحنو فيسب دلقت الو طسولا دش هل هرکی ال

 «' سانلا نم هرتسي ءيش ىلإ الإ ىلص ام هتالص نم صقني ام يلصملا ملع ول' :هّكيذ رمع نع درو : هل ال يعم

 ٠٠١[ :يواطحطلا ةيشاح] ."هيدي نيب رورملا ءرملا ةالص فصن عطقيل هنإ" دوعسم نبا نعو

 ةعامج عنم :اطخ طخيلف ۳٠١[ :حالفلا يقارم| .هنع ليمب ناك لب ءاميقتسم ايوتسم هلباقي ال يأ :لإ دمصي ال
 نإ" :لاق هنأ ك يبلا نع ننسلا يف يور امل ؛عابتالاب ىلوأ ةنسلا نأل ؛نورحلأتملا هزاجأو طخلا نيمدقتملا نم

 ۳٠۷[ :حالفلا يقارم] .اهذختي مل وأ ةرتس ذختا :كرت ۳٠١[ :حالفلا يقارم] ."اطخ طخيلف اصع هعم نكي م

 (دراوملا برقأ) .ابرض امم توص هيديب قفصو «ىرخألا ىلع ةحارلا نطابب برض هيدي نالف قفص :قيفصتلا
 ناک نإ هيدي نيب نورما دصق اذإ هنأ :لصاحلا :خلإ لتاقي الو جا يقارم) .حيبستلاب الو ةءارقلاب ال :عفرت الو

 عحري مل نإف «فطلب ةرم هعفد عحري مل نإف «حبسي وأ عحريل الوأ هيلإ راشأ يشم نودب هتعفادم هنكمي هنم ابيرق
 هيف رثؤت ال ام هيدي نيب رم اذإو ‹طقف حبس ءاش نإو «هبلإ راشأ ءاش نإ هنع اديعب ناك نإو ءهلتاقي الو هك رت

 |[ :يواطحطلا ةيشاح] . يراخبلا ىلع ييعلا يف اذك «ةرتسلا ىلإ هقصلأ وأ هلحرب هعفد ةرهك ةراشإلا
 ع اطتسا ام اردیل و ءهيدي نیب رمت ادحأ عدي الف يلضي مك ”دحأ ناك اذإ" 0 هلوق نم هب درو ام يأ جا درو :

 ناك ةالصلل يئانملا لمعلاو «مالسإلا ءادتبا يف هتلتاقم e ناک هنأب لوؤم وهف ' ناطيش وه اإ «هلتاقيلف أ
ls[54 :يواطحطلاو حالفلا يقارم] ."الغشل ةالضلا يف نإ" : :525 هلوقب خسن دقو «كاذ  



 يلصملا هركي ال ام 3 ةالصلا باتك

 دفيسب نو و طاس ياك دوحسلاو «حيحصلا ىلع جارس وأ عم وأ ثدحتي
 هفص وص وه

 ءرهظألا يف ةلبقلا نع فارحناو تابرضب ولو امهاذأ فاخ برقعو ةيح لتقو ءاهيلع

 شيشحلا وأ بارتلا نم هتهبج حسم.الو (جروكرلا يا هس يصنف اليك هوا فن یاب الو

 رظنلاب الو «ةالصلا نع هلغش وأ «هرض اذإ غارفلا لبق 3 «ةالصلا 9 عا دعب

 لضفألاو «دوبللاو ءطسبلاو «شرفلا ىلع ةالصلاب سأب الو هولا ليو ريغ نم هيبيع قوع
 شا رف عمج ىلوألاو ةف مضلاب

 .لفنلا نم نیک را نا ةريسللا رایج ىلأب الو ہا ىلع أ ضرألا ھالا

 لئاح الاب

 ضعب لاقو ؛ءابقلا ليذ هب دارملا نأ :يدنعو «ظفللا اذه يف فلتخاا :راتخملا ىلع فشار .هفلح نم قش ءابق وه :هيجرف

 هنأ نم "ةيورقنألا ىواتفلا" يف امو « حاحصلا' يف ام هديؤيو ؛رسكلاب :هولاق ارو «بايثلا نم مضلاب ةقش هلعل :نيققحما

 .هركي ال هنأ راتخملاو «هيف نورخأتملا فلتخا هيدي لحخدي مو ادي وأ ةقش سبل اذإ

 «برحلا ةلآ هنإف فيسلا امأ :اولاقف اذه هرك نم ءاملعلا نم نأل ؛اذكه ةلأسملا هذه دروأ اغنإ :خ ! هجوتلا الو

 لابقتسا يف امأو ؛ر# رمع نبا لوق وه :ليقو «لاهتبالا ماقم يف هميدقت قيلي الف «ديدش سأب ديدحلا يقو
 “ب يعخنلا ميهاربإ لوق وه :ليقو «مهبتكب كلذ نولعفي اوناك مُهِإف ؛باتكلا لهأب اهبشت هيف نإف فحصملا

 ناك" ول نالو دبع اعوركع ترکي كلذو الس ق هع اوؤرقيلا نكل «ةدابع كلذ نولعفي الا :لرقت انأل

 عضوملا نكل «برحلا ةلآ هنإ معن :انلق فيسلا امأو ءاقلعم ناك اذإ اذكف «سأب هب سيلف « «يلصملا مامأ عوض

 :ىلاعت هللا لاق ؛فوخلا ةالض ف ةحلسألا لجأ انرنمأ انألو «هيف وه - ابار .ىمسي ادو «برحلا عضوم

EAهيلا جاتحا اذإ هذخأ نم نكمأ ناك هيدي نيب العم ناك ااف ٣١ اسلا 4 ھتحلسا  

a aeیو ها اک نیب زکر ت تناكف دي هللا لوسر مامأ  

 ۳٠٠/١[ :ةيافكلا] .يلصملا يدي نيب حالسلاب سأب ال هنأ نيبتف «حالس

 حتف هجوألاو نوكسلاب عمشلا ءامهفعضأ سانلا لمعتسا :ناتغل هيف ءاج ام باب يف ةبيتق نبا لاق :عمش وأ

 ۳۷١[ :حالفلا يقارم] .ريثكلا لمعلا هركي نمألا عم هنأل ؛فونخلاب ديق :خل ! امهاذأ فاخ (يواطحطلا ةيشاح).ميملا

 ةالصلا عوشح نع هلغش وأ هرض اذإ ةالصلا نم غارفلا لبق بارتلا حسمب سأب الو يأ :لإ غارفلا لبق الو
 , لحم ىلإ رظنلاب بدألا كرت نم هيف امل ؛ةحاح ريغب هكرت ىلوألاو ج! رظنلاب rv] :حالفلا يقارم] .قرعلا لثم

 ظ ۳۷١[ :حالفلا يقارم] .دوجسلا



 ... ةالصلا عطق بجوي ام ١ "تى ةالصلا باتك

 كلذ ريغو هزي امو ةالصلا عطق بج وي اميف لصف

 رسب اهعطق زوجيو «هي وبا ا ءادتبا ل | ولصملاب وا8 هناغتساب ا عطخ بع

 رب 8 ىمعأ يذرت فوخ وأ مدغ ىلع بتذ فرقو 0 ا ولو امش رد ي واسي ام

 سنع ليلو ةالصلا اه ريح اٿب سأب »لاف ا «دلولا توم ةلياقلا تفاخ اذإو هوحنو
 وضع شلت و 5

 قراني يأ ا ءانشفا ىف رئاسلا يأ

 وح سبحيو «مدلا هنم ليسي ئح اديدش د برصي الشك ادمع ةالصلا كراتو

 .اهتدحأب فختسا 1 اذإ الإ لعقي الو «ناضمر موص كرات اذكو ءاهيلصي

 .يلصملاب ثاغتساف ناويح هيلع لاص وأ «ءام يف عقو وأ ءملاظ هب قلعت ول امك :خلإ فوهلم ةثاغتساب

 عطق نأل ؛ةثاغتسا ريغ نم هيوبأ دحأ ءادنب ةالصلا عطق بجي ال يأ :خل! ءادنب ال ۳۷١[ :حالفلا يقارم]

 ةالصلا يف هنأ هيوبأ دحأ ملع نإ ةلفان يف ناك نإو «ضرفلا يف اذه :يواحطلا لاقو ؛ةرورضل الإ زوجي ال ةالصلا

 ۳۷١[ :حالفلا يقارم] .هبيجي ملعي مل نإو «هبيحي ال هادانو
 [طوقس نعمت لعفت ردصم] :خإ يدرت فوخ ۳۷١[ :حالفلا يقارم] .يلصملا ريغل قورسملا ناك ولو يأ :هريغل ولو

 ىلع بلغي مل اذإ اذهو «ةالصلا عطق هل زاج ءاهوحنو ركب يق ىدرتي نايمعلا نم ىمعأ نأ ىلصملا فاح اذإ يأ

 .انضوق كيتاكت ولو ةؤلسملا عطق بجو هطوقس هنظ ىلع بلغ اذإو ؛هطوقس هنظ

 ةبلغ دنع بوجولاك دلولا توم. نظلا ةبلغ دنع بوجولاو «تفاح اذإ ةالصلا اهعطق زوجي يأ] :خإ تفاخ اذإو

 نإ همأ نطب نم هجورخ لاح دلولا ىقلتت - ياو :اه لاقي لا ةأرملا يهو - ةلباقلا تفاح اذإ امك وهو [طوقسلا

 ول اهعطقو ءاهتقو نع ةالصلا ريخأت اهيلع بجو اهكرتب همأ وأ ؛هنم وضع فلت وأ «دلولا توم اهنظ ىلع بلغ
 [7377 :حالفلا يقارم] .ةالصلا اهريخأتب سأب الف اهنظ ىلع بلغي مل نإو ءاهيف تناك

 نع ةالصلا ترخأ نإ سأب الف «هتوم اهنظ ىلع بلغ لب «دلولا توم ةلباقلا فخت مل نإو يأ :سأب الف الإو
 امهتيضرفب رارقإلا عم موصلاو ةالصلا كرت درجمب لتقي الو يأ :خإ لتقي الو .هدعب اهاضقو ءاسأر اهتكرتو اهنقو
 يطأ ىلإ انك اعاعا فعلا نأ ءاعاتعا دينا نع اسل ناك" انع ناکا ؛موصلا و وأ ةالصلا ضارتفا دحج اذإ الإ

 مث «سبحيو هتهبش فشكتف «دترملا مكح همكح نوكيف هيلع لدي ام. قطن وأ ءانواق رذع الب ناضمر رام يف راطفإلا

 [۳۷۳ :حالفلا يقارم] .رصأ نإ لتقي



 رتولا ماكحأ ۲٦ الا تاع

 رت ولا باب

 موجو حص الا ىلع

 حاتفعسألا ءاعذ أرقي 5

 لبق امئاق تنقو «ربک مت ةيلذأ عاد يبل عفر اهيف ةروسلا ةءارق نم غرف اذإو

 وهو «ءاعدلا هانعم :تونقلاو «رتولا ريغ يق تنقي الو «ةنسلا عيمج يق ع وك رلا

 كب نمؤنو «كيلإ بوتنو كرفغتسنو «كيدهتسنو كنيعتسن انإ مهلا" :لوقي نأ

 «كرجفي نم كرتنو علخنو «كرفكن الو كركشن e شنو ایا لك نو

 كنم بلطن يأ "كيدهتسنو" «كتعاط ىلع ةناعإلا كنم بلطن يأ ت ن ! هللا اي يأ ±! للا

 نع عوحرلا :ةبوتلا كيلإ بوتنو ءاه انحضفت الف ءانبويع رتس كنم بلطن ' كرفغتسنو «كيضري 1 ةيادهلا

 ؛لبقتسملا يف دوعلا كرت ىلع مزعلاو «لاحلا يف هنع عالقإلاو «بنذلا نم ىضم ام ىلع مدنلا :اعرشو «بنذلا
 نيدقتعم قدصن يأ "نمونو" :هئاضرإو هتحعاسم نم دبالف يمدآلا قح هب قلعت نإف :ىلاعت هللا رمأل اميظعت
 ,رمخآلا مويلابو :«كلسرو كلبتكو كئكئالعو .«كدنغ نم ءاحج او "كب" .ءانمآ ةانلقف انتاسلب نيقطات «انبولقب

 يأ "هلك ريخلا كيلع ئثنو" ءانزجعل كيلإ انرومأ ضيوفتب "كيلع" دمتعن يأ "لكوتنو" «هرشو هريخ ردقلابو

 ام ىلإ حراوجلا نم هب تمعنأ ام عيمج فرصب "كركشن" «كنم الاضفإ كئالآ عيمجي نيّرقم ريخ لكب كحد
 .كريغ ىلإ اهفيضن الو انيلع كل ةمعن دحجن ال يأ "كرفكن الو" «هلحأل هتقلح

 ؛كيضري ال ام لك ةبقرو ءانقانعأ نم رفكلا ةبقر ليزنو «حرطنو «يقلن يأ فطعلا فرح توبثب 'علخنو"
 هتاذل صيصخت و «ءانثلل دوع "دبعن كايإ مهللا" ؛كريغ هتدابعو «كتمعن هدحجب "كرجفي نم" قرافن يأ "كرتنو'

 ؛صيصخت دعب صيصخت "دجسنو" «تادابعلا عيمج اهنمضتب اهفرشل ؛ركذلاب ةالصلا تدرفأ "يلصن كلو" «ةدابعلاب

 نم" :ىلاعت هنع ةياكح ثيدحلا يف هلوق ىلإ ةراشإ وهو "ىعسن كيلإو" «دوبعملا برلا نم دبعلا تالاح برقأ وه ذإ

 كتدابع ليضحت يف عرشن "دفحنو" :كيلإ انبرقي ام ليصحتل لمعلا يف دهجج :قعملاو ؛"ةلوره هتيتأ ايعس نات

 حنف كركم نمأن الف «هنع انتيف ام انبانتجا عم "كباذع ىشخن و" ءاهماود يأ كتمحر لمؤن يأ "وجرن" «طاشنب

 [۳۷۸ :حالفلا يقارم] .ممب قح ال يأ "قحلم رافكلاب" قحلا يأ "دحلا كباذع نإ" ,فوخلاو ءاجرلا نيب

 نحس



 رتولا ماكحأ VV ةالصلا باتك

 متؤملاو ملسو هلآو يبلا ىلع هللا ىلصو «"قحلم رافكلاب دحلا كباذع نإ «كباذع
 :هللر فس وي وبأ لاق مدقت ام دعب ءاعدلا يف مامإلا عرش اذإو «مامالاک تونقلا أرقي

 خا انإ مهللا ينعي
 :اذه وه ءاعدلاو «نونم ۇي نكلو هن وعباتي ال كم لاقو «هعم هنوؤرعيو هن وعباتي

 ءاعدلا ىف يأ

 كرابو «تيلوت نميف انلوتو «تيفاع نميف انفاعو «تيده نميف كلضفب اندها مهللا

 نم لذي ال هنإ «كيلع ىضقي الو يضقت كنإ «تيضق ام رش انقو «تيطعأ اميف انل

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ؛ تبلاعتاو انبر: تك رابت ”تيداع نا رغي الو ‹«تيلاو

 وا «تارم ثالث يل رفغا مهللا :لوقي تونقلا نسحب م نمو «ملسو هبحص و هلاو

 لسريو «رهظألا يف اتكاس هتونق يف هعم ماق رجفلا يف تنقي نم. ىدتقا اذإو "بو اب
 يعفاش لتر

 ‹تنقي ال هنم عفرلا وأ عوكرلا يف هركذتو رتولا يف تونقلا يسن اذإو «هيبنح يف هيدي

 ig alen iE EE يي «ع وکر لا ديعي ال ع وکر لا نم هسأر عفر دعب تنق ولو

 «هب تينتعا اذإ ءيشلا تيلوت نم رمأ :انلوتو .ملكتملا ريمض هرخآو «ةيفاعلا انطعأ يأ ةافاعملا نم رمأ :خل! انفاعو

 اهرخآو «ةفطاع وأو ةملكلا لوأ :انقو rar] :حالفلا ىقارم] .ميتيلا ةلاح ف لولا رظني امك ةحلصملاب هيف ترظنو

 .هل ايلا وما تنك يأ :تيلاو .يقي ىقو نم رمأ اهطسوو «بوصنم لصفنم ريمض

 .هركذ ام دحاو ىلع رصتقي نأ فورعملا ءاعدلا فرعي نمل زوجي لب ءطرشب سيل هب دييقتلا :خل! نسي م نمو
 .وهسلل دجسيو «هنم عفرلا دعب الو هيف هرك ذت يذلا ع وك رلا ف "ل ب ل rast] :يواطحطلا ةيشا |

 حرش" يقو «ةالصلا نم سيل اع هنايتإل ؛هتداعإ هيلع مرحي هنأ هرهاظ :خإ ديعي ال ۳۸١[ :حالفلا يقارم]

 «هتداعإ نم ع ونم هنأ دارملا سيلو ؛هتداعإ ىلع فقوتت ال هتالص ةحص نأ عوكر لا ةداعإ مدع نم هدارم :"ديسلا

 ۳۸١[ :يواطحطلا ةيشاح] .انلق ام رهاظلاو



 رتولا ماكحأ ۲۸ ةالصلا باتك

 عارف لبق مامإلا عكر ولو ,يلصألا هلحم نع تونقلا لاوزل ؛وهسلل دجسيو
 بجاولا ريخأتو

 «همامإ عبات «ع وكر لا توف فاخو «هيف هعورش لبق وأ «تونقلا ةءارق نم يدتقملا

 الإو «عوكر لا يف مامإلا ةكراشم هنكمأ نإ متؤملا هب قاي تونقلا مامإلا كرتولو

 هب بأي الف «تونقلل اكردم ناك رتولا نم ةثلاثلا عوكر يف مامإلا د كردأ ولو «هعبات
 اثلا ةعك رلا

 كاضمر ف ةضاييبلبا عم هتالصو .طقف ںاضمر ف ةعامجب رتويو «هب قبس اميف
 دتبم اما

 «حيحصلا وه :لاق «ناخ يضاق رايتخا يق ليللا رخآ 5 هئادأ نم ر ل

 ۳۸١[ :حالفلا يقارم] .نيبحاولا نيب ا ب عرف نالا فوق فلق لأ كا غا فاخر

 كي نيتي ام ق قرم ةر تعال هل ومع هللا يا س فرست هک رف انك دي اعل

 ضعب يقو «هيف اهكرت طايتحالاف «ةهوركم ناضمر ريغ يف لفنلا يف ةعامجلاو «هحو نم لفن هنأل ا

 هنأل سيل ناضمر ريغ يف اهيف ةعامجلا مدعو «كلذ هل ناضمر ريغ يف ةعامجب اهالص ول :مهضعب لاق :يشاوحلا

 .عامجإلا لقن يف حدق اذه حص نإف «ةعامجلا هيف رذعتت تقو ىلإ اهريخأت بحتسي هنأ رابتعاب لب «ع ورشم ريغ

 نأ حيحصلا :"ناح يضاق ىواتف" يف :لضفألا يف اوفلتخا ناضمر يف رتولا يف ةعامجلا ةهارك مدع دعب مث

 نأ انؤاملع راتحاو :لاق اذه ةياكح دعب "ةياهنلا" يقو «لضفأ تناك ةعامجلا تزاح امل هنأل ؛لضفأ ةعامجلا

 ؛حيوارتلا ىلع اوعمتحا امك ناضمر يف ةعامجب رتولا ىلع اوعمتجي مل ةباحصلا نأل ,ةعامجب ال هلزنم يف رتوي

 م رتوأ ناك ۳ هنأ رتولا باب يف نابح نبا ثيدح يف هانمدق ام تملع

 ديفي ءافلخلا لعف نم هانلقن اماذكو ع ةئيععل لفنلا يق يراحلا لثم هيف يراجلا نأ ؛ةعامج رتولا كلذكف ؛هيف اهتينس

 «لضفأ اهنع نوماني لاو :لاق امك لضفأ هنإف ؛ليللا رخآ يلصي نأ بحأ هيف ةعامجلا نع رخأت نم لعلف «كلذ

 ىلع كلذ لدي الف «ةرذعتم كاذ دا هيف ةعامجلاو «كلذل هرخأف ارتو ليللاب كت رخخآ | ءلعجا و : هلوق ملعو

 ٤١۹/۱[ :ريدقلا حتف] .ءالؤه باوج قالطإ هيطعي امك ليللا لوأ رتوي نأ بحأ نمل ةعامجلا كرت هيف لضفألا نأ



 لفاونلا نايب ١ "8 ةالصلا باتك

 لفاونلا يف لصف
 دعبو برغملا دعبو رهظلا دعب ناتعک رو ءرجفلا لبق ناتعكر ةدكؤم ةنس نس

 نسا ىوقأ يهو

 ريضعلا لبق عيرأ بلاو ةمسيلستب اها و «ةعمحجا لبقو رهظلا لبق عبرأو قفاشعلا

 هتاللص لبق

 ةدك ملا ةيعابرلا نم لوألا سلفا نق یس «برغملا دعب تسو «هدعب و ءاشعلاو
 تال دعب يأ

 ةلفان ىلص اذإو ,ةبودنملا فدل حاتفتسالا ءاعدب ةثلاثلا ف قا الو «دهشتلا ىلع
 اهئادتبا يف

 ةالص تراض األ ءاناسحسما خصب اهر يف الإ سلخ مو نیک زر نها رثكأ

 ءراهنلا يف ةميلستب عبرأ ىلع ةدايزلا هركو درا سوا ن هالا اهيفو «ةدحاو

 .٠ HE 2243 32 GEE Ko o (ةفينح آد مار انی لش اليل نامث ىلعو

 سيل ام لعف :عرشلا يف لفنلاو ءسكع الو ةلفان ةنس لك ذإ ؛معأ لفنلا نأل ؛ننسلا نود لفاونلاب ربع :لفاونلا

 ضارتفا ريغ نم نيدلا يف ةكولسملا ةقيرطلا :ةعيرشلا يف ةنسلاو «ةدابعلا نم نونسم الو بجاو الو ضرفب

 [۳۸۸ :حالفلا يقارم] .اعبرأ ريصتف «نيتعكر امهيلإ مضي نأ بدنيو :رهظلا دعب دعب [۳۸۷ :حالفلا يقارم] .بوحو الو

 |5878 :يواطحطلا ةيشاح] .نيمالسب اهلعح ءاش نإو «دحاو مالسب اهلعج ءاش نإ ريخم وهو
 ناتعكرو يأ :ءاشعلا دعبو [۳۸۹ :حالفلا يقارم] .برغملا ةنس يف ةءارقلا ليطي نأ بحتسيو :برغملا دعبو

 يف اذكو «تايآ رشع نم اوحن ةعكر لك يف أرقيو :"رحبلا" يف لاق :رهظلا لبق (حالفلا يقارم).ءاشعلا دعب
 اليو ةعمجلاو رهظلا لبق ىلا يهو + E ةيعابرلا 7-5 :ئواطحطلا ةيشاح] .ءاشعلا دعب عبرألا

 25 ىبنلا ىلع ىلصيو «ذوعتيو حتفتسيف [ةبودنملا تايعابرلا يأ] :ةبودنملا فالخب ۳۹١[ :حالفلا يقارمإ

 وم نيتعكر نم رثكأ ةلفان ىلص اذإو يأ :لإ ىلص اذإو [۳۹۲ :حالفلا يقارم] .اهنم عفش لك ءادتبا

 :ناسحتسالا يفو دمحم نع ةياور وهو «رفز لاق هب و ءاهداسف سايقلاف ءاهرخآ يف الإ سلجي ملو ءاهمتأو
 عرش نيتعكر عرش امك عوطتلا نأل ؛"ةدحاو ةولص تراص األ ؛اناسحتسا هلفن حص" :هلوق وهو «دسفت ال

 ايهاس نيتعكرلا ىلع دوعقلا كرت ربجيو «عبرألا تاوذ نم تراص اهنأل ؛اهرخآ سولحلا ضرفلا اهيفو ءاضيأ ًاعبرأ
 [37 :حالفلا يقارم] .دجسي مل ام مايقلا دعب هركذتب هيلإ دوعلا بجيو «دوجسلاب



 ... ىحضلا ةالصو دجسملا ةيحت 1 ةالصلا باتك

 هالص نم لضفأ ليللا ةالصو «ىفي هب و ءئثم ئثم ليللا يف لضفألا :امهدنعو

 ارا وأ اليل

 ىلايللا ءايحإو «ىحضلا هالصو «دحسملا ةيغ ٤ لصف

 اهادأ ةالص لك و ءاهنع بوني ضرفلا ءادأو ‹«سولجلا لبق نيتعكرب دجسملا ةيحت نس

 ىلوذلل نایب اذه

 ادعاصف عبرأو «هفافج لبق ءوضولا دعب ناتعكر بادن و «ةيحتلا ةين الب لوحدلا دنع

 دحسملا لوخد

 تاو ماع RE RAG EE O ,ةراختسالا ةالصو «ليللا ةالص بدنو «ىحضلا يف

 rar] :حالفلا يقارم و ثم نئثم ليللا قو «مامإلا لاق امك راهنلا يف لضفألا دمحمو فس وي يا دنعو يا ج! اه دنع و

 :ليق امك ناكملل ال ناكملا بحاصل نوكت امنإ ةيحتلا نأل ؛دجسملا بر ةيحت يأ :إ ةيحت

 (ةدايزب يي واطحطلا ةيشاح) ناخ بحاص ن و ريوج یک تان وأ راديو بلاط ن و بعل رب كءاص

 لغتشي ال مارحلا دجسملا لحد نم أب يلع داملا حرصو «فاوطلا هتي ناف ؛مارحلا لا هنه ئيثتسيو :دحسملا

 نأ دارأ وأ هدري مل نم فالخب «هدارأ وأ فاوط هيلع نمل فاوظلا وه فيرشلا دجسملا اذه ةيحت نأل ؛هتيحتب

 “ra :ي ۾ هاطحطلا ةيشاح | .نیتعک ر يلصي ىح سلخي راف ع سلجي

 .اهاوز ليقف ىلإ ن ممشلا عافترا نم هؤادتباو :ىدضلا :خ ا ةالض لك امهنع بونی اذكو يأ :خإ لكو

 |[ عقم :ي واطحطلا ةيشاح | .راهنلا عبر ىصم اذإ راتخملا اهتقوو ]۹ : الفلا يقارم|

 8 يذلاو ۳۹٦| :حالفلا يقارم | . رڪ ال اهلضف ۳ تاک ر نامث . ليللاب لفنتي نأ يعبني ي ام لقأ :ليللا ةاللص

 r4٦1] :يواطحطلا ةي ةشاح | ا هرثكأو ناتعک ر هلقأ نأ أ "يسدقلا ي واحلا"

 يف ةراختسالا انملعي كذا وسر فاك" دشن رباج لاق ءاهفايب نع ةنسلا تحصفقأ دقو :ةراختسالا ةالصو

 95 ؛ةضي رغلا مغ فم نيتعك ر عك ريلف رمألاب يك دعا وش اذا :لوقي «نآرقلا نم ةروسلا اتملغ امك اهلك رومألا
| 03 
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 ىملعت ۾ ردا هل راسن فاناف ؛ميظعلا تالا ري كلاسا# نلت تقل كل اقتساو ؛تاملعي كريخختسا 5 هللا اشيل
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EEEأ 6 | أ أ ا  Eدوف  
 هل ٣ 1, ناک تبيح ريح دب روحا 5 5 ا تاش ف ريح 5 7-05 ك ضاق ۾ تا جج 5 اكرر مأ اجاع :لاق وا 5- 2 ةا ۾

 =هلجآ و ee ةبقاع و : لوقيف نيتياورلا نيب نيب عيب نأ د منيل ف ا ايلا ةعامجلا| هاو ور "ها ىمسيو ا :لاق



 ةبادلا ىلعو اسلاج لفنلا ةالص ٠١م١ ةالصلا باتك

 نيديعلا ىليل ءايحإو «ناضمر نم ربخألا رشعلا يلايل ءايحإ بدنو ,ةجاحلا ةالصو
 ىحضالاو رطفلا

 ةليل ءايحإ ىلع عامتجالا کیو «نابعش نم فصنلا ةليلو «ةجحلا يذ رشع يلايلو

 .دجاسملا ف ىلايللا هذه نم
 اهريغ وأ اهركذ مدقنملا

 ةبادلا ىلع ةالصلاو ءاسلاج لفنلا ةالص يف لصف
 ءرذع نم الإ مئاقلا رجأ فصن هل نكل «مايقلا ىلع ةردقلا عم ادعاق لفنلا زوجي

 اسلاج لفنتملا

 ,حصألا ىلع ةهارك الب امئاق هحاتتفا دعب ادعاق همامتإ زاجو «راتخملا يف دهشتملاك دعقيو
 هلفن رداقلا مامتإ يأ 1 ( اسلاج لفنتملا

 امل ىضم راختسا اذإو «لعفلا سفن ال تقولا نويعت ىلع لمحت ريخلا باوبأ عيمجو داهجلاو جحلا يف ةراختسالاو =
 ةيناثلا يفو «نورفاكلاب ىلوألا يف أرقيو «[۳۹۷ :حالفلا يقارم] .تارم عبس اهرركي نأ يغبنيو «هردص حرشني
 [517 :يواطحطلا ةيشاح ]| .صالخإلاب

 هللا ىلإ ةجاح هل تناك نم" :هثي هللا لوسر لاق :لاق فوأ يبأ نب هللا دبع نع «ناتعكر يهو :ةجاحلا ةالصو
 نك يبلا ىلع لصيلو «هللا ىلع نثيل مث «نيتعكر يلصي مث ءوضولا نسحيلو ًاضوتيلف «مدآ یب نم دحأ ىلإ وأ ىلاعت

 ر هللا لاحم عمركلا ميلخلا هللا الا هلا ال : لقي 3

 .هتحجرف الإ امه الو ءهترفغ الإ ابنذ 5 عدت ذي تإ لک ن ةمالسلاو ارپ لک نم ةسينغلاو «كترفغم مئازعو «كتمحر

 [754 :حالفلا يقارم] ."نيمخارلا محرأ اي اهتيضق الإ اضر اهيفاكل ةجاح الو
 :اولاق مهنأ الإ يأ :لإ الإ [5 ١7 :حالفلا يقارم] .اهريغو ةدكوملا ننسلا لمشيل ؛هب ربع امنإ :لفنلا ةالص يف
 .لقملا دهح هنأل ؛دحاسلا عكارلا مئاقلا ةالص نم لضفأ ءامبإلاب هتالصف رذع نم زجاعلا امأ «رداقلا قح يف اذه
 [4 ١7 :حالفلا يقارم] .رحألا يف مئاقلا ةالصل ةيواسم رذعب دعاقلا ةالص نأ ىلع ٌدقعنم عامجإلاو

 4٠4[ :حالفلا يقارم] .هاني بصنيو ءاهيلع سلجيو ىرسيلا هلجر شرتفيف رذع هب نكي مل اذإ :دهشتملاك
 ضي هنأب "نيدلاو ايندلا ةسايس" باتك يف حرص نكل «هترس تحت هارسي ىلع هانمي عضي ال هنأ ىلإ ةراشإ هيفو

 :مالسإلا خيش ركذ نكلو :راتخملا يف 1١4[ :يواطحطلا ةيشاح] .مايقلاك دوعقلا نإ :مملوق ريشي هيلإو
 وهو لفنلا يف لجرلا عرش نإ يأ :خلإ زاجو 4٠[ 4 :حالفلا يقارم] .ائبتحم مايقلا عضوم يف دعقي نأ هل لضفألا
 رذع ريغ نم ناك اذإ ةهاركلا "ةيادحلا" بحاص راتخاو :حصألا ىلع .هل زاج ةيناثلا وأ ىلوألا ةعكرلا يف دعق مث «مئاق

 [1 ٤ ٠ :يواطحطلا ةيشاح] .بعتلاو ءايعإلاك



 ةبادلا ىلعو اسلاج لفنلا ةالص ١ م ةالصلا باتك

 هلوزنب ىنبو «هتباد تهجوت ةهج يأ ىلإ ايمؤم رصملا جراخ ابكار لفنتيو

 ؛رجفلا ةنسل لزبني هنأ :كلس ةفينح يبأ نعو «ةبتارلا لفاونلاب ناك و رکا

 ,ةهارك الب بعت نإ ءيش ىلع ءاكتالا عوطتملل زاحو ءاهريغ نم دكآ امن

 ىلع ةالصلا ةحص عنمي الو «بدألا ةءاسإل رهظألا يف رسک راع ريقي ناك نإ
 اهيزنت

 ةهالص حصت الو .حصألا لع ساک رلاو جرسلا ف تناک 2 اهيلغ ةساحب ةبادلا

 انخياشم رثكأ لوق وهو

 انتمثأ عامجإ ا ا اذك و

 امشيل ؛كارمعلا ج راح يعي : رصملا جراخ [.ه :حالفلا يقارم | .هل بدنا لب لفنتلا هل زاخ أ :ابكار لفتي و

 ضعب يف ةجاحل جرح وأ «ارفاسم ناك ءاوسو «ضرفلا رصق رفاسم هلخد اذإ لحم ةيبخألاو ةيرقلا جراح

 .هب ةساجنلا لاصتال دسفتف ءاسحب ءيشلا كلذ نوكي نأ الإ مهللا «ةدايزو ءاميإ هنأل ؛دسفت الو «هركيف ؛هيف

 ؛زوجي ال هتباد هب تهجوت ام ريغ ىلإ یلص اذإ هنأ ىلإ هب راشأ :خلإ هتباد تهجوت [؛.٠ه :يواطحطلا ةيشاح |

 حصت ال ةبادلا ىلع ةالصلا نأ ىلإ ةراشإ "هب" :هلوقو "ايموم" :ةلوق يف ريمضلا ديحوت فو .كلذ ىلإ ةرورضلا مدعل

 08 . ه :يواطحطلا ةيشاح | .ةدساف موقلا ةالصو «ةحيحص مامإلا ةالصف اولعف نإف ؛ةعامجلاب

 .بكر مث الزان حتتفا اذإ يأ هبوكرب يبي الو ءيبي لزن مث ءابكار عوطتلا حتتفا اذإ يأ :خإ هلوزنب ىنبو

 [4 ٠5 :حالفلا يقارم] .الزان هتالص نم ىضم ام ىلع هبوكر دعب ءانبلا هل زوجي ال يأ :هبوكرب ال

 ناك نإو يأ :خلإ ريغب ناك نإو [4 “٠ :حالفلا يقارم] .رجفلا ةنس يح اهريغو ةدكؤملا :ةبتارلا لفاونلاب

 ىلع هيف ةهارك ال هنإف ؛عايقلا دعب رذع ريغب دوعقلا فالخب 3 ةءاس ال ؛رهظألا ف هرك رذع ريغب ءاكتالا

 |[. :حالفلا يقارمو يواطحطلا | رس

 وأ اهجرس يف تناك ءاوسو «ةريثك وأ تناك ةليلق ةساحن اهيلعو «ةباد ىلع لحر ىلص يأ :خإ ةحص عنمج ءنمج الو

 عم طقس اذإ دوجسلاو عوك رلا نل :"ةباعلا ف لاق ءاهتحص ةساجنلا هده عنمت الو ؛ هت اص حصن i ف

 مزلي الو ءءوضو الب هزاوج مزلتسي هنأل ؛رظن هيفو «ىلوأ طرش وهو ناكملا ةراهط طقسي نألف نينكر امهفوك

 سناك اذ وكلا: نفع وبأو لتاقم نب دمحم لاق ام ناكف «هل فلخ ال ام طوقس فلخ ىلإ ءيشلا طوقس نم

 .ةرورضلل زاوجلا ىلع خياشملا ةماع ناك نإو «ضرألا ىلع ةالصلاب ةبادلا



 بجاولاو ضرفلا ةالص TT ةالصلا باتك

 لا

 الفن هيف عرش امو ءروذنملاو رتولاك تابحاولاو ضئارفلا ةالص ارس ادل ىلع ماضي ۷
 ةلوصوم نيديعلاو

 فوخك ةرورضل الإ ضرألا ىلع اهتيآ تيلت ةدجسو «ةزانجلا ةالص الو «هدسفأف
 ةوالتلا نم

 حومجو («ناكملا نيطو - فوح و لۆ ول هبايث وأ هتباد وأ هسقن لع ضل

 ةرمتلا مضلاب ةتباد وأ سل قراس

 ةالصلاك ةبادلا ىلع ل ما ف يف ةالصلاو «هزجعل هبكري نم نادجو مدعو «ةبادلا

 هرارق ىقب يح ةبشخ لمحملا تحن لعح ولو «ةفقأ و وأ هرئامس تناك ِءاوس ءاهيلع

 .امئاق هيف ةضيرفلا حصتف «ضرألا ةلزنمب ناك ضرألا ىلإ

 .هيف عرش ام دعب هدسفأ لفن ءاضق حصي الو يأ ءفاضم فذح ىلع مالكلا :خلإ الفن هيف عرش امو

 هب زرتحا «ةبادلا بكر مث «ضرألا ىلع يلاتلا نوك لاح اهتيآ تيلت ةدجس ءادأ حصي ال يأ :اهتيآ تيلت

 .اهيلع حصت امف ءةبادلا ىلع ١ nk err تيل اذإ ام

 ىلصيو «ةلبقلا لبقتسم يأ اهيلع فقيف «ةزئاجف رذعلاب ةبادلا ىلع ضرفلا ةالص امأ :"ةصالخلا" يف لاق :ةرورضل

 1١7[ :يواطحطلا ةيشاح] .ةلبقلا ربدتسم ولو تهحوت امنيأ ىلص هنكمي مل نإف «ةبادلا فاقيإ هنكمأ نإ ءاعبإلاب

 حيبي الف ةودن درج امأ «هيلع طسبي ام فلتي وأ هخطلي وأ هحولا هيف بيغي ناكملا يف نيط دوجوك يأ :نيطو

 [4 07 :حالفلا يقارم] .ءاميإلاب نيطلا يف امئاق ىلصي هل ةباذ ال يذلاو «كلذ
 ةالصلا هل زاح اهيلع هبكري نم دج ملو ءاهنع لزن نإ ةبادلا حومج بكارلا فاح اذإ يأ :ةبادلا حومجو

 نم ةبادلا ىلع بكارلا دحي مل اذإ يأ :2إ نادجو مدعو .رذعلا لاوزب ةداعإلا همزلت الو «قافتالاب اهيلع

 نم ركذ ام ءادأ هلف «دحأ ةناعإ ريغ نم اهيلع بوكر لا نع ةزجاع هسفنو ءاهنم لزن نإ هتباد ىلع هبكري

 هنكمي مل نإف :امئاق .افنآ اهتفرع ىلا ليصافتلا يف :ةالصلاك .اهريغو تابحاولاو ضرفلا ةالص نم اذه لبق

 .ادعاق ىلص لوزنلا الو «مايقلا



 حيوارتلا ةالص ۳٤ ةاكاضلا باک

 نم الإ حصت ال لار ةدوحسلاو جوكرلاب ةقيفتس يآ دنع ةحيحص رذع الب ادعاق

 كا ۾ فس وي 1

 زوحب الو «جورخلا ىلع ةردلقلا مدعو «سأرلا نارودك رذعلاو ءرهظألا وهو «رذع

 الإو ةرئاسلاك اديدش حيرلا اهكارختو رخبلا ا ٤ طوبار ءاقافتا ءاعإلاب اهيف

 :عامجإلاب ادعاق هتالص زوجت ا طشلاب 9 .تقاك نإو «حصألا ىلع ةفقاولاكف
 مايقلا ىلع هتردق عم

 الف الإو ا تس رل رار ىلع ةميفكملا ن رم ءيش ناك و امئاق ىلص ناف

 م” ىلإ اهيفا يلصملا هرو ,ج ورخلا هنكمب م اذإ الإ راتخملا ىلع حصت

 .دابقتسم اهمتي يح ةالصلا لالح يف اهيلإ هجوتي اهنع ترادتسا املك و «ةالصلا

 حيوارتلا يف لصف

 4٠4[ :حالفلا يقارم] .اهنم جورخلا ىلع ارداق ناك ولو :رذع الب .ادعاق يلصملا نوك لاح يأ :ادعاق

 جج ف :تلظبو ىلا ةنيفسلا يأ :ةطو وبرملاو ٩ ٠| :حالفلا يقارم] .دوجسلاو عوكرلا ىلع ردقي نمل :اهيف

 ج انه قرع اهيزإ اسلا ةنيفسلاك ىه اديدش اكيرحت حيرلا اهك رحت كلذ عمو «لابحلاو يسارملاب رحبل

 ةنيفسلاك يهف اديدش اكيرحت حيرلا ةطوبرملا ةنيفسلا كرحت مل نإو يأ :ةفقاولاكف الإو .فالخلاو ب

 .هدعب هنيب امك ةفقاولا مكحو «طشلاب ةفقاولا

 صضرألا زارق ىلع ةبيفسلا نم ءىش ناكو ءامئاق طشلاب ةطوبرملا ةنيفسلا يف ىلص نإف يأ :لإ امئاق ىلص ناف

 اهنم رقتسي مل نإو يأ :حصت الف الإو 1٠9[ :حالفلا يقارم] .ريرسلا ىلع ةالصلا ةلزنم. ةالصلا تحص

 "ةياهنلا"و "ةيادحلا" رهاظو :راتخملا ىلع [4.5 :حالفلا يقارم] .اهيف ةالصلا حصت الف «ضرألا ىلع ءيش
 4٠5[ :حالفلا يقارم] .ال وأ ترقتسا ءاوس يأ ءاقلطم اما طلاب ةطويررملا ق ةالطصلا اوج

 ؛حيوارتلا ةالصل نايب :2! لصف 4٠١[ :حالفلا يقارم] .ةالصلا نع كسمب لابقتسالا نع رجع نإو :اهيلإ هجوتي

 «لفاونلاو ننسلا رئاس نيب نم مكحب اهصاصتخالو ءاهبعش ةرثكل ؛ةقلطملا لفاونلا لبق ةدك ملا ننسلا عم اهركذي مل امنإو

 هب تيم «ةحارتسالا نعم. ردصم لصألا يف يه «ةحيورت عمج :حيوارتلا ١١١/١] :قئارلا رحبلا| .ةعامجمب ءادألا وهو
 ١١5/7[ :قئارلا رحبلا] .اهيف ةنسلا وه امك اهدعب ةحارتسا اهمازلتسال ؛ةصوصخملا تاعكر عبرألا



 جيوارتا ام °۳ | ةالصلا باتك

 .ءاشعلا ةالص دعب اهتقوو ةيافك ةنس ةعامجلاب اقالصو «ءاسنلاو لاجرلل ةف

 ثلث ىلإ حيوارتلا ريخأت بحتسيو ءاهنع هريحأتو حيوارتلا ىلع رتولا ميدقت حصيو

 ةعكر دورشع يهو ,حيحصلا ىلع هدعب ام ىلإ اهريخأت هركي الو «هقصن وأ ليللا

 ؟قيفوتلا فيكف «هبابحتسا ىلإ يرودقلا بهذو «حيوارتلا ةينسب خيشلا حرص :تلق نإف :خإ لاجرلل ةنس
 نأ ىلع ةلالد هيف سیلو «بحتسم عامتجالا نأ ىلع لدي وهو "سانلا عمت نأ بحس" :يرودقلا لاق :تلق

 .بحتسم عامتجالاو «ةنس حيوارتلا :لاقف ,.مهضعب بهذ اذه ىلإو «ةبحتسم حيوارتلا

 ؛ةليضف هتي يف ةعامحللا نأ حيحصلاو ."يقاكلا" يف املا دجسملاب اهديقي ملو «ةغامجلا يف هلل فدصملا قلطأ :ةعامجلاب
 ٠١١/۲[ :قئارلا رحبلا] .ىرحألا ةليضفلا كرتو نيتليضفلا ىدحإ زاح وهف «ىرحأ ةليضف دجسملا يف ةعامجللو
 هكرتل ؛ءاسأ دقف ادرفنم حيوارتلا ىلص نم نأ بح نايعألا ىلع ةنس هنأ :لوألا :لاوقأ ةثالث اهيف نأ ملعا :ةيافك

 هتيب يف حيوارتلا يلصي نأ بحتسي هنأ :يناثلاو «ينانيغرملا نيدلا ريهظ يفي ناك هبو «دحاسملا يف تيلص نإو ةئسلا

 نأ :ثلاثلاو «ةعامجلا ليلقت هعانتما ينو «هريغل بيغرت هروضح يف نوكيف «هب ىدتقي ًاميظع اهيقف نوكي نأ الإ
 حيوارتلا تميقأ نإو ءاومثأو اوؤاسأ دقف ةعامجلا مهلك دجسملا لهأ كرت ول ىح «ةيافكلا ىلع ةنس ةعامجلاب اهتماقإ

 [3١١/؟ :اصخلم قئارلا رحبلا] .ائيسم نكي مل هتيب يف ىلصو «سانلا دارفأ اهنع فلختو «دجسملا يف ةعامجلاب

 لبقو «هدعبو ءاشعلا لبق امه تقو هلك ليللا نأ :لوألا :لاوقأ ةثالث اهتقو يف نأ ملعا :ءاشعلا ةالص دعب
 ول اميف رهظت فالخلا ةرمثو .فنضملا هراتحا ام :ثلاثلا ءرتولا ىلإ ءاشعلا نيب ام اهتقو نأ :يناثلا «هدعبو رتولا

 ىلعف رتولا دعب اهالص اذإ اميفو ءال نيريخألا ىلعو «حيوارتلا ةالص يه لوألا لوقلا ىلعف ءاشعلا لبق اهالص

 هتوفي اهي لغتشا ولو «ناتحيورت وأ ةحيورت هتتاف اذإ اميف رهظتو «حيوارتلا ةالص يه معن ثلاثلا ىلعو ءال يناثلا

 ؛ةتئافلا ةحيورتلاب لغتشي يناثلا ىلعو «حيوارتلا نم هتاف ام يلصي مث «رتولاب لغتشي لوألا ىلعف «ةعامجلاب رتولا

 | ۷۴ :قئارلا رجبلا| .يناثلاك ثلاثلا نوكي نأ يغبنيو

 4١7[ :حالفلا يقارم] .ءاشعلا ةنسك تراصف «ءاشعلل عبت األ ؛هركي :مهضعب لاقو :حيحصلا ىلع

 يهو ؛لّمكملا ةاواسم ددعلا اذهب اهريدقت يف ةمكحلا 4١4[ :حالفلا يقارم] .# ةباحصلا عامجإب :ةعكر نورشع
 سأر ىلع ملسي :تاميلست رشعب 4١4[ :يواطحطلا ةيشاح] .ةيلمعلاو ةيداقتعالا ضئارفلا يهو لّمكملل نئسلا

 اذإو ءاهلك نع هتأزجأو تحصو هرك دمعت نإ هنأ حصألاف «عفش لك ىلع سلجو اهلصو اذإف «نيتعكر لك
 4١14[ :حالفلا يقارم] .حيحصلا يف نيتعكر ةلزنمب. نوكتف «ةميلست نع تبان عبرأ رحآ يف الإ سلجي مل



 حيوارتلا ةالص ak ةالصلا باتك

 نسو «رتولاو ةسماخلا ةحيورتلا نيب اذكو ءاهردقب عبرأ لك دعب سولجلا بحتسيو

 يدؤي ال ام ردقب أرق موقلا هب لم نإو «حيحصلا ىلع رهشلا يف ةرم اهيف نآرقلا متح

 لم ولو اهنم دهشت لك يف >٠ يبنلا ىلع ةالصلا كرتي الو «راتخملا يف مهريفنت ىلإ
 نإ ءاعدلاب يتأي الو ؛دوجسلاو عوكرلا حيبستو ءانثلا كرتي الو «راتخملا ىلع موقلا

 ةعاماالو ارفع اهارقب حيوارتلا ىضقت الو مقل لم

 ؛ةنيدملا لهأو نيمرحلا لهأ ةداعب لدتسا هنأل ؛نيتحيورتلا نيب راظتنالا بحتسملاو : رج نأ ضف ليق :لإ سولجلا

 هنأ الإ ءفاوطلا ي مکر كواضيو ءاعوبسأ امهنيب نوقوطي ةكم لهأو «یدارف تاعكر عبرأ كلذ is راس اوناک

 امنإو ءءاش ام لفتتلا نم ادحأ عن ال نحنو هش رجع دهع ىلج نوموقي اوناك مآ ا يقهيبلا ىور

 اعبر تولي أ انوكس تايرظعي 4 ثولطوي نأ توس راثغلاب ةدلب لك لهأو «ةعامجب بحتسملا ردقلا يف مالكلا

 .ثراوتم وه اذك و ءمسالا ئعمل وعل اقيفحت كلذ لغفيفةحارلا نم ذوخأم حيوارتلا نأل ا بحشنا اقا و فارق

 es] :حالفلا يقارم] .اهردقب سولا بحتسي اذک و يأ :خلإ اذكو eal ريدقلا حتفإ

 ؛نيرشعلاو عباسلا ةليللا يف متخيو «موقلا لسكل كرتي الف ءةرم متخلا ةنسلا نأ ىلع روهمجلا نأ ملعا :خ! ةرم

 */17:٠[ ةقئارلا رحبلا] .لضقأ ةرم رشع لك يفر ؛ةليضقا نيترمو :«ردقلا ةليل اأ رابعألا ةرثكل
 ؛متخلا اهيف ةنسلا نأل ؛حيحصلا وهو «تايآ رشع ةعكر لك يف أرقي هنأ ”لزاونلا تاراتخم" فو :>! يدؤي ال ام ردقب

 ١7٠١/7[ :قئارلا رحبلا] .فالا ةتس نآرقلا تايآ عيمجو «ةعكر ةئام تس رهشلا عيمج يف تاعكرلا ددع عيمج نأل

 «موقلا لمي ال ىح ةليوط ةيآ وأ راصق تايآ ثالثب اننامز يق نوتفي اوناك نورخأتملاو :"ىتحلا" يفو :راتخملا يف

 تايآ ثالث ةحتافلا دعب ةبوتكملا يف أرق نإ هنأ :ةفينح يبأ نع ىور نسحلا نإف ؛نسح اذهو ءاهليطعت مزلي الو

 ١7١/7[ :قئارلا رحبلا] .اهريغ يف كنظ امف ةبوتكملا يف اذه «ئسي مل و نسحأ دقف

 «نيدهتحجلا ضعب لوق ىلع ضرفو ءاندنع ةدكؤم ةنس > يبلا ىلع ةالصلا نأل :لإ ةالصلا كرتي الو

 .هل ةيشخ ال نم هلعفي امك امهريغو ناكرألا ليدعت كرتو ليترتلا كرتو ةمردهلا نم رذحيو ءافودب حصي الف

 [+1 ةيواطحتطلا ةيغاح] .ادرفتم وأ ايدتقم ذأ ناك اهاهإ ١ :خ! كرتي الو 4١5[ :حالفلا يقارم]



 ةبعكلا ىف ةالصلا ۳۷ ةالصلا باتك

 ةبعكلا يف ةالصلا باب
5 

 بدألا ةءاسإل ؛هوركم هنكل «ةرتس ذختي مل نإ و اهقوف اذک و ءاهيف لفنو ضرف حص

 يلصلا
 لعج نإو «حص اهقوف وأ اهيف همامإ هجو ريغ ىلإ هرهظ لعج نمو ءاهيلع هئالعتساب
 «حوتفم بابلاو اهيف ءامإب اهجراخ ءادتقاللا حصو حب 5 همامإ هج و لل ا

 "دع تعن هٌدادتقا

 "تا نم

 هرهظ لعح نمو يأ :خإ لعج نمو 4١1[ :يواطحطلا ةيشاح] eT نأ ديفي :بدألا ةءاسإل

 ؛همامإ رهظ ىلإ هرهظ وأ «همامإ بنج ىلإ هرهظ وأ ناف رهظ ىلإ ةهحو ناك نأب اهقوف وأ اهيف همامإ هجو ريغ ىلإ
 يف هؤادتقا حص همامإ هجو ىلإ ههجو وأ «هتهج ريغ ىلإ اهجوتم همامإ بنج ىلإ هبنج وأ «همامإ هجو ىلإ هبنج وأ
 [4117 :حالفلا يقارم] .لئاح امهنيب سيلو «همامإ هجو ههحو لباق اذإ هركي هنأ الإ «عبسلا روصلا هذه

 .همامإ ىلع همدقتل كلذو «مكحلا حاضيإل قباسلا نم امازتلا ملع ام حيرصت :خإ هرهظ لعج نإو
 4١8[ :حالفلا يقارم] 4 وأ اهيف ةعامج هعم ناك ءاوس ءاهفوج يف يأ :اهيف 41١4[ :حالفلا يقارم]
 .ءادتقالا ةحص نم عنام ال قلغم بابلاو غيلبتلا عم“ اذإف «يقافتا بابلا حتفب ديقلا : ح وتفم بابلاو

 بناج يف مامإلاو ءاهوح اوقلحتو «ةبعكلا لوح ةالص موق ىلص يأ :خإ ناك نمل الإ 4١8[ :حالفلا يقارم]

 الثم «همامإ نم اهيلإ برقأ وهو همامإ ةهج يف ناك نم ةالص حصي ال نكلو ؛مهلك مهتاولص حص اهبناوج نم
 :قيغارذ .رفقب مهضعبو «ةبعكلا نم نيعارذ ردقب مامإلا ناك ثيحب ةبعكلا نم دعبلا يف نيفلتخم موقلا ناك

 هتالص حصي ال نكل ءاعيمج مهاولص حص ءالثم ادعاضف عرذأ ةثالث ردقب مهضعبو «دحاو عارذ ردقب مهضعبو

 .مامإلا ةهج يف وهو عارذ ردقب ناك نم



 رفاسملا ةالص ۳۸ ةالصلا باتك

 رفاسملا ةالص باب

 عم طسو ريسب ةنسلا مايأ رصقأ نم مايأ ةثالث م ه ریسم ماكحألا هب ريغتت رفس لقأ
 ةالص رصق مورا يهو

 ينو «هبساني ام لبجلا يفو «ربلا يف مادقألا يشمو لبإلا ريس طسولاو ؛تاحارتسالا
 ةلفاشلا لبإ يا

 E للا ETT ومالا 22 تضع فهم اف ره ETE هع هورس سم صم را لادتعا رحبلا

 ةع رسو راها مانع رقسو مايلار ماك اك ريس :ةابقأ هك قاع ضنملا نأ معا ءرقاسملا
 مهإف ءدمحأو يعفاشلاو كلام فالح «اندنع كلذكف ريخألا امأو ءاقافتا ةصخرلل ناببس نالوألاو «قيرطلا عطقك

 ٤١۹[ :ةدايزو فذحب يواطحطلا ةيشاح] .ةصخرلا ديفي ال ةيصعملا رفس :اولاق

 هب طقستو «ةليلو موي نم رثكأ هيف حسمبو «رطفلا هيف حابيو ءةالصلا هيف رصقت يذلا رفسلل ريدقتلا اذه :ةثالث

 نيب ةعرقلا بابحتسالو «مميتللو ةبادلا ىلع لفنتلل حيبملاو «ةعامحلاو نيديعلاو ةعمجلا كرتل حيبملا امأو ءةيحضألا
 حصألا وهو «خسارفلاو لحارملا نود مايألاب ردق :مايأ [5؟١ :يواطحطلا ةيشاح] .ةدملا هذهي ردقي الف «هئاسن

 اهنم لقأ يف مايأ ةثالث يف طسولا ريسلاب عطقي ام عطقف هديرب عرسأ ولف :طسو ريسب 47١[ :حالفلا يقارم]
 ةروكذملا ةدملاب ةفاسملا ريدقت يف ىفتكي هنأ :"نييبتلا" يف حرصو «ةداعلل اقراخ اريس اهيف راس اذإ امكو ءرصق

 ٤۲ «ييواطعالتلا هةيفاع] قلا طر الو, يللا الش
 هلك مكح راهنلا رثكألو «ةالصلاو ةرورضلا ءاضقو برشلاو لكألل هيف رفاسملا يرمي :تتاحارتسالا عب
 ةحارتسالل امب لزنف «ةلحرملا غلب نح لاوزلا تقو ىلإ راسو لوألا مويلا يف ركبو ءالحم ادصاق جرح اذإف
 غلبف لاوزلا ىلإ راسو ثلاثلا يف ركب مث ءلرنو لاوزلا دعب ام ىلإ راسو يناثلا مويلا يف ركب مث ءامب تابو
 | ٤١] :حالفلا يقارم] .رفاسم هنأ حيحصلا :يسحرسلا ةمئألا سمه لاق «دصقملا

 نوكيف ءارعوو اقيضمو اطوبهو ادوعص نوكي هنأل ؛هبساني اع لبحلا يف طسولا ريسلا ربتعيو يأ :خإ لبجلا يفو
 لزنو مويلا ءادتبا نم ةديعبب تسيل ةفاسم ريسلا كلذب عطق اذإف «لهسلا يف امعريس نود هيف مادقألاو لبإلا يشم
 ناك «لزن مث لاوزلا دعب ام ىلإ كلذك لعفو حبصأ مث تاب اذإف اهي هانمدق ام وحن ىلع هب بستحا ؛لاوزلا دعب

 نإف «باودلا اهرحت ىلا ةلجعلا يشم وهو «ريسلا أطبأ الو «ديربلا ريس وهو ءريسلا لجعأ ربتعي لو هيك انف

 ]41 ت يقارم] .مادقألاو لبإلا ريس انه وهو ءاهطاسوأ رومألا ريخ
 7-5 مايأ ةثالث يف ريست مك ةتيفسلا ىلإ رظنيف يف هب فملا ىلع حيرلا لادتعا ربتعي رحبلا يفو يأ :رحبلا ىفو

 و هلكك ناك هب مويلا رثكأ راس اذإف كسا كلذ لمحيف كدام ةلوةقصاع نكن مل ثيحب حيرلا ءاوتسا دنع

 (١147:حالفلا يقارمو يواطحطلا ةيشاح) .لهسلا يف ام نود ةفاسملا تناك



 رفاسملا ةالص ١ “4 ةالصلا باعك

 توو زواج اذإ ةرفغسب اضاع ةناك ولو راسلا ئر نف يابا ضرفلا رصقيف
 رصقي لعاف

 ةولغ ردق وأ ةعرزمم ءانفلا لصفنا تاو اکا ب لصتا ام اضيأ زواجو هماقم
 نا

 .ىتوملا نفدو باودلا ضكر ك دلبلا حلاصمل دعملا ناكملا :ءامفلاو (هتز واج طرتشي د ا

 ahh EES KE .... مكحلاب لالقتسالا :ءايشأ ةثالث رفسلا ةين ةحصل طرتشيو

 ديقو «ننسلاو رتولا يف رصق ال هنأل ؛ضرفلاب ديقو «مثآ هنإف متأ ول بح رصقلا بوجو دارملا :خلإ رصقيف
 رفسلا لاحو ءرشع ةعبس ةماقإلا لاح ةضورفملا تاعكرلاف «يئالثلاو يئانثلا ضرفلا يف رصق ال هنأل ؛يعابرلاب

 وأ ارئاس ناك نإو «ننسلاب ينأي نمأو رارقو لوزن لاح يف ناك نإو 7١7/7[« :قئارلا رحبلا] .رشع ىدحإ
 [477 :حالفلا يقارم] .راتخملا وهو ءامب أي الف افئاخ
 ةماقإلا لاح ةنيفسلا يف ةالصلا حتتفا ول يح «ةالصلا لبق دصقلا نم دبالو ءامزاح ادصق هدصق يأ :رفسلا ىون نم
 هعنمي امو مامتاإلل بجوملا عمتجا هنأل ؛فسوي يبأ دنع ميقملا ةالص متي ءرفسلا ىونف حيرلا اهلقنف ءرحبلا فرط يف

 ءرصقي ال «مويب دصقملا غولب لبق غلبف رفس ةفاسم يبص دصق ول ىح «ربتعملا دصقلا دارملاو ءاطايتحا بحوملا انحجرف
 لمع هب لصتي م ام دصقلا ربتعي الو ءيبصلا فالخب ةربتعم رفسلا ءاشنإ رفاكلا ةين نأ ىلع ًءانب ملسأ اذإ رفاكلا فالخب

 ياع تالقلا قاوم بيساو يع يآ وسلا كسا ولا اج فلا فلق يار ارا ةر كي الأ دعت 1 راو ةرفسلا
 عوحرلا يف امأ ءةدملا تلاط نإو ثكملا عضوم فو باهذلا يف متأ ؛هكردي نيأ ملعي ملو ميرغ وأ قبآ بلطل بهذ وأ

 |1577 :فذحب يواطحطلا ةيشاح] .ال الإو ءرضق رفس ةدم تناك نإف

 .قافتالاب صرتي هنإف رفسلا ءاشنإ دعب ةيصعملا دصق هيلع ًأرط ولو «قيرطلا عطق وأ انزلا بلطل رفاس نأب :هرفسب ايصاع
 | 47 :يواطحطلا ةيشاح]| .ال مأ لعفلاب ةيصعملا هنم تدح و ءاوس «ةيصعملا لعف دصقب ايساقق نوكي هنأ ملعاو

 بناجلا نم هئاذحب ةلحم ةزواحم ربتعي الو «هنم جرح يذلا بناحلا نم تفرصناف «ةزواحملا يف قلطأ :خإ زواج

 رصقي ال رصملاب ةلصتم تناك متدقلا يفو ءرصملا نع ةلصفنم ةلحم هنم جرح يذلا بناجلا يف تناك نإف ءرخآلا

 ؛لكلا ةزواحم طارتشا ديفيل ؛عمجلاب ربع :هماقم تويب [*.*/7 :قئارلا رحبلا] .ةلحما كلت زواجي يح ةالصلا

 [1 77 :يواطحطلا ةيشاح] .رصملا نم دعت اهنأل ؛ةلصتم تناك مدقلا يفو ةلصفنم ةلحم هيف لخديف
 وهو هضبر ةزواج طرتشي امك «هئانف نم هماقع. لصتا ام اضيأ زواج دق نوكي نأ طرتشي و يآ :اضيأ زواحو

 يف اهتزواحم طرتشي رصملا ضبرب ةلصتملا ىرقلا اذكو ءرصملا مكح يف هنإف ءنكاسمو تويب نم ةنيدملا لوح ام
 [477 :حالفلا يقارم] .ةئام عبرأ ىلإ ةوطخ ةئام ثالث نم :ةولغ ردق ٤۲۳١[ :حالفلا يقارمإ .حيحصلا

 [4؟14 :يواطحطلا ةيشاح] .همكح يف هريغل اعبات نوكي ال ثيحب هسفن مكحب دارفنألا يأ :مكحلاب لالقتسالا



 رفاسملا ةالص E ةالصلا باتك

 .هماقم نارمع زواجي مل نم رصقي الف «مايأ ةثالث نع رفسلا ةدم ناصقن مدعو غ ولبلاو

 هالوم عم دبعلاو اهجوز عم ةأرملاك رفسلا هعوبتم وني مل اعبات وأ ءاّيبص ناكو زواج وأ

 لود لصألا نم رفسلاو ةماقإلا كبل ربتعت و عةيالغلا لود ايوان وأ (هريمأ عم يدنجلاو

 ريمألاو ىلوملاو ج ورئاك

 دعق و ةيعابرلا مت ا اذإف :انلبع ةكيزع رصقلاو .حصألا 8 عوبتم ا ةين ملع لإ ا

 يدنجلاو أ رملا و دبعل

 ماق امل ةماقإلا ىون اذإ الإ چ الإو ,ةهاركلا عم هتالص تحص لوألا د رعقلا
 لج مم نإ و يأ دهشتلا ر القم

 رفاسملا ةيرق وأ دلبب رهش فصن هتماقإ يوني وأ هرصم لخدي ىتح رصقي لازي الو «ةثلاثلل
 «ةدملا ناضقن مدعو غولبلاو لالقتسالاو ةزواحملا نم ةعبرألا طورشلا ىلع عبرألا تاعيرفتلا يف ع ورش :رصقي الف

 مدعو «هغولب مدعل ؛يبصلل رصقلا مدعو ءرصقلل طرش يهو «هتزواجم مدعل ؛نارمعلا زواجي مل نمل رصقلا مدعف
 ؛رفسلا ةفاسم لقأ ىون نمل رصقلا مدعو «هتينل ةربع الو هعوبتمل عبات هنإف «مكحلاب هلالقتسا مدعل ؛عباتلل رصقلا

 اعبت نكت مل اهفوي مل نإو ءاهرهم لجعم اهافوأ اذإ ام ةديقم يهو ءاهقلطأ :اهجوز عم ةأرملاك .ةدملا ناصقنل
 [475 14 :ةدايزب حالفلا يقارم] ..كلي ةفينح يبأ دنع رهملل جارخإلاو ءطولا نم هعنم اهل زوجي هنأل ؛امب لحد ولو هل

 رل يا لاقغ بتاكملا امأو. ةرتدلاو .دلولاا ما لسقف: «بتاكللا ريقي فيقع وغرب ءةقلطا ]ا عم ديعلاو
 .ىلوملا نذإ ريغب رفسلا هل نأل ؛اعبت نوكي ال نأ يغبني ]۲٠۷/۲[:

 ؟ال مأ عوبتملا نم لاؤسلا هيلع بجي لهو «ملعي يح ةماقإلا لصألا ةينب مامتإلا همزلي الف :لإ ةين ملع نإ

 ريصتو «نيتعكر ل ىلع سولجلا وه وهو لحم ف ضرفلا دوجولف ةحصلا امأ :هتالص تحص .لوألا رهاظلاو

 دنس اسقا ناف .ءادماع ناک نإو هلحم نع مالسلا وهو «بحاولا ريخأتلف ا امأو ءهل ةلفان نايرخألا

 نإو يأ :حصت الف الإو .زوجي ال كلذ لكو «ضرفلاب هطلخو «لفنلا حاتتفا كرتو ءرصقلا بحاو كرتلو ءوهسلل

 هلم يف سولحلا ضرف هكرتل ؛هتالص حصت الف نييلوألا نيتعكرلا سأر ل دهشتل ردق سلج دق نكي م
 ٤١۹[ :حالفلا يقارم] .هلامك لبق ضرفلاب لفنلا طالتخاو

 +٠] ء۷ :ققارلا رجلا ل نأ هب ةفاقألا ضان اذإ ام لمشف «هرصم لوحد يف قلطأ :هرصم لخدي ىتح

 ةسمخ- دعب جرخت امنإ ةلفاقلا نأ ملعو «ماشلا ىلإ جاحلا لضو ول امك ةيمكحلا لمشف «ةينلا قلطأ :هتماقإ ىوني

 يل ةالصلا لالخ يف اهاون اذإ ام لمشو «ةماقإلا يوانك هنأل ؛رصقي ال «مهعم 9 جرخي ال نأ مزعو ءاموي رشع
 وأ کر أ ايدتقم وأ اد رفنم ناك ءاوسو ءاهرخآ يق وأ اهطسوأ وأ اطوُأ يف ناك ءاوس متي هنإف ترا

 حصت ال ةماقإلا ةين نأل ؛ةيرقلاو لاب دو فاقألا بجرم الاف ا قا ةف يج فضي دقوا

 ۲٠۸/۲[ :اصخلم قئارلا رحبلا] .ةنيفس الو رحب الو ةريزح الو ةزافم يف حصت الف ءام”ريغ يف



 رفاسملا ةالص ١4١ ةالصلا باتك

 نيعي مل نيتدلبب ةماقإلا ةين حصت الو «نينس يقبو وني مل وأ هنم لقأ ىون نإ رصقو
 هلق امل تعنت

 انرادب الو «برحلا رادب انركسعل الو «ةيبخألا لهأ ريغل ةزافم يف الو ءامهادحإب تيبملا

 هدعبو ءاعبرأ اهمتأو حص تقولا يف ميقمب رفاسم ىدتقا نإو «يغبلا لهأ ةرصاحم يف

 «رفاسم ياف «ہکتالص |ومتأ :لوقي نأ مامالل بدنو ءامهيف حص هسكعبو ,حصب 3
 حصألا يف نيتميلستلا دعب ءادتقالا

 همامإ غارف دعب همتي اميف ميقل أرقي الو «ةالصلا يف هعورش لبق كلذ لوقي نأ يغبنيو

 رخآ هيف ربتعملاو 15 نيتعكر ىضقت رضحلاو رفسلا ةتئافو «حصألا يف رفاسملا

 .يلصألابو رفسلابو هلثم.ةماقإلا نطو لطبيو «طقف يابا نطولا لطبيو «تقولا

 ريصي ال مهعم ةماقإلا ىون ول مهريغ نأل ؛ممي ديقو «ةزافملا نونكسي نيذلا درك تاو كربلا :بازغألا مم :ةيبخألا لهأ

 ةماقإلا ةين حصت الو يأ :خلإ انركسعل الو |( ١ معلم ضواطماللا فاح .حيحصلا وهو ؛مامإلا دنع اميقم

 نم امأ [477 :حالفلا يقارم] .رارفلاو رارقلا نيب ددرتلاب مهاح ةفلاخمل ؛ارصم اورصاح ولو برحلا راد يف انركسعل

 Erî :يواطحطلا اح .متيو تحص ءاهعضوم يف ةماقإلا ىونو نامأب اهلخد

 نع اوجرح موق :ةاغبلاو «يغبلا لهأ نيرصاحم مهفوك لاح انراد يف انركسعل ةماقإلا ةين حصت الو يأ :انرادب الو

 «ةدساف تناك نإو ةهبشب نوكسمتم مهأل ؛قافتالاب مهقسفب مكحي الو «قحلا ىلع مهفأ نيناظ قحلا مامإلا ةعاط

 جورخ دعب يأ :حصي ال هدعبو [475 :حالفلا يقارمو يو ,اطحطلا ةيشاح] .صوصل مهف ةهبش مه نكت مل نإف

 ءادتقا ميدو :لإ حص هسكعبو 315/١[ :قئاقحلا نييبت] .ميقملاب رفاسملا ءادتقا حصي ال تقولا

 ب :قئاقحلا نييبت] .رفاسملاب ميقملا ءادتقا وهو «هدعبو تقولا يف زئاج ميقملاب رفاسملا

 ام يّدؤيو متؤملا موقي «هتالص نع رفاسملا مامإلا عرار رئاسم قلتم يقل ناس اذإ يأ :لإ ميقملا أرقي الو

 ]۸ :يواطحطلا ةيشاح] .قوبسملاك أرقي :خياشملا ضعب لاقو :حصألا يف )شاک ارقي کلو الس یس نش

 .اعبرأ ىضقت رضحلا ةتئافو «نيتعكر ىضقت رفسلا ةتئاف يأ رشنو ل هيف :خا رضحلاو رفسلا ةتئافو
 تقولا رخآ ناك نإف «تقولا رحآ نيتعكر لا وأ عبرألا بوجو يف ربتعملا يأ :خلإ ربتعملاو 317/١[ :قئاقحلا نييبت]
 5١۹/۷ :قئاقحلا قيينتإ .غيرألا هيلغ بخو اميقم ناك نإوةن انک ر هيلع بجو رفاسن

 هلهأب لقتني مل اذإ امأو «هلهأب لوألا نع لقتنا اذإ اذه «يلصألا نطولاب يلصألا نطولا لطبي يأ 2 لطبيو

 نطوب الو رفسلا ءاشنإب ال يأ "طقف" :هلوقو «متيو لوألا هنطو لطبي الف ىرحأ ةدلبب الهأ ثدحتسا هنكلو

 - «ةماقإلا نطوب ةماقإلا نطو لطبي يأ "هلثع. ةماقإلا نطو" :هلوقو «يلصألا هب لطبي ال امهالكو «ةماقإلا



 رفاسملا ةالص ا ةالصلا باتك

 لاحترالا ال شيعتلا دصقو جوزتي مل وأ «جوزت وأ ؛هيف دلو يذلا وه :يلصألا نطولاو

 نوققحلا ربتعي ملو «هقوف امف رهش فصن هيف ةماقإلا ىون عضوم :ةماقإلا نطوو «هنع
 .رهش فصن نود هيف ةماقإلا يوني ام :وهو كسلا نطو

 هتالص متي نأ ناطوألا هذه ةدئافو «يلصألا نطولابو رفسلا ءاشنإب لطبيو يأ "يلصألابو رفسلاب" :هلوقو =

 .لطبت نأ لبق رفاسم وهو ءاهلخد اذإ اهيف

 لهأت يذلا دلبلا وأ لحرلا دلوم وهو :يلصأ نطو :ةثالث ىلع ناطوألا اومسق خياشملا ةماع نأ ملعا :ربتعي مو

 نطوو ءرفس نطو ىمسيو ءاموي رشع ةسمخح ةماقإلا هيف رفاسملا يوني يذلا دلبلا وهو :ةماقإلا نطوو «هيف
 نطولا ىلإ اومسق مهتم نوققحلاو ءاّمويب رشع ةسمخ نم لقأ ةماقإلا هيف رفاسملا يوني يذلا دلبلا وهو :نيكسلا

 هيف رفسلا مكح لب «ةماقإلا هيف تبنت مل هنأل ؛حيحصلا وهو ئكسلا نطو اوربتعي ملو «ةماقإلا نطوو يلصألا
 [ةيادملا حرش ةيانعلا] .قاب



 ضيرملا ةالص ١ ةالصلا باتك

 ضيرملا ةالص باب

 ضرملا ةدايز فاخ وأ ديدش 1 دوخوب رسغتا وأ مايقلا لك ضيرملا ىلع رذعت اذإ

 داق الإو ,حصألا يف ءاش فيك دعقيو «د وجس و عوک رب ادعاق ىلص هب هءاطبإ وأ
 ع

 ضرملا لوط

 هءاعإ لعجو ءءاعإلاب ادعاق ىلص دوجسلاو عوكرلا رذعت نإو هک اما رشقب
 هسأرب دوجسلاو ع وك رال

 ههجول عفري الو «حصت ال هنع هضفخي | نإف «ع وكر لل هئاكإ نم ضفخأ دوجسلل

 جا همهم و اوم فوك دق هنا 18 ا ت آو هييبلك

 ضفخي م ناو يآ ٠

 ءاهلبق وأ ةالصلا يف كلذ ثدح اذإ ام لمشف هقلطأ «دمر وأ ةقيقش وأ سرض عجوو نمار ناوودك : ملأ

 ؛ديدشلاب هديق :ديدش .امئاق ىلص ول هلام وأ ةسفن ىلع هريغ وأ يمدآ ودع نم ررضلا قوحل فوحخ ألا لثمو

 ٤١١[ :يواطحطلا ةيشاح] .مايقلا كرت زج مل ةقشملا نم عون هقحل نإ هنأل

 وأ ءقسفلا رهاظ ريغ قذاح ملسم بيبط رابخإ وأ «ةقباس ةبرجتب هنظ يف بلغ نأب :خ! ةدايز فاخ
 وأ اكعم مايقلا ىلع ردق ولو «هرب طبي وأ هضرم داز ماق ول هنأ هلاح نم هل رهظي ناك ناب لاحلا روهظ

 هل ةردق ريغلا ةردق نالعجت امهنأل ةمشرقا ىلع ارض ,قرلاذك الإ يره ال ءظقاح وأ هع لع انكي

 |[ :حالفلا يقارمو يواطحطلا ةيشانح |

 ىلص اذإ هنأ ملعا :حصألا يف 47١[ :حالفلا يقارم] .هريغ وأ عبرت نم ررض ريغب هل رسيت فيك يأ :ءاش فيك

 امأو ؛عامجإلاب دهشتلل سلجي امك سلجي هنإف دهشتلا لاح يف امأ !دعقي فيك ءامإب وأ دوجسو عوكرب ادعاق ضيرملا
 ایی ت مالا ناو یش ىلع نر اک ريغ نم باھا نیک یل هنآ دی یا نچ يور جرا اعر ارا ق

 نع يور ام حيحصلاو «هتالص عيمج يف ىرسيلا هلجر شرتفي :#ب رفز لاقو «دهشتلا يف امك هيتبكر ىلع ءاش نإو

 «مايقلا ضعب ىلع ردق نأب مايقلا لك هيلع رذعتي مل نإو يأ 5 ماق الإو ٠۷۹/۲[ :قئارلا رحبلا] كسي ةفينح يبأ
 4١[ :يواطحطلا ةيشاحو حالفلا يقارم] .ةيآ ةءارقو ةعرحتلاب ولو «ةقشم ةدايز الب هنكمي ام ردقب ماق

 عوكرلا ىلع ردقو دوجسلا نع زجع ول اذكو :خلإ دوجسلاو .ادنتسم ولو دوعقلا ىلع ردقو :عوكرلا رذعت
 هزجعي ام :ليقو ءطقس ماق ول ثيحب :ليقو «مميتلا :ليقو «راطفإلا حيبي ام :ليقف ء«رذعتلا يف اوفلتخاو ءامحب ئموي

 ضفح يأ :هسأر ضفخو .امهريغو "ىبتحملا"و "ةياهنلا" يف اذك مايقلاب ررض هقحلي نأ حصألاو «هجئاوحب مايقلا نع

 امهلعج نأب عوكرلا نع لزنأ دوجسلل هسأر ضفخي مل نإو :يأ :ال الإو .عوكرلل هئاعإ نع دوجسلل هسأر
 ٤١١[ :حالفلا يقارم] .دوجسلل ءامبإلا ضرف كرتل ؛هتالص حصت ال «ءاوس



 ضيرملا ةالص 1 ةالصلا باتك

 ملح i راك ىلع ءافلتمالا وهو a ءاغاا نم صام

 امهدمب ال يح ردق نإ هيتبكر "ب دهر داس اه اار ریمل دادي

 ضيرملل ءعاسسلا ىلإ ال يأ

 وه :"ةيادحلا" يف لاق «باطخلا مهفي ماد ام هنع ترخأ ءاميإلا رذعت نإو .ةلبقلا ىلإ
 هسا رب

 ماد اذإ ءاضقلا طوقسب "ديزملاو سينجتلا" يف "ةيادحلا بحاص مزجو «حيحصلا

 يص هححصو «باطخلا مهفي ن نارو تارک یک نم رکا ءاجإلا نع وع داق لا يفق ناک ناو تاو ےک چ کک ءاقألا رع هده

 xaê EE سيال ناسا رخفو ا ا ۽ فا يف هلثمو ناخ
 يسحرسلا هداز رهاوخ

gynودق اذإ اًمآء ۴ :حالفلا يقارم] روع لب ةريغ وأ قاس مل | ادنتسم الو  

 :اهرهظأ :لاوقأ ةثالث ةلأسملا ف نأ ملعا :ىلوأ لوألاو EY :يواطحطلا ةيشاخلا ,همزلي الف ررضب ءاكتالا ىلع

 ءاقلتسالا نأ :اهيناث ءاهحورشو "ةيادهمل" ك ةروهشملا بتكلا باوج وهو «عاجطضالاو ءاقلتسالا نيب رايخلاب هنأ

 .ءاقلتسالا نع رجع اذإ زوجي امثإ عاجطضالا نأ :اهثلا «يعفاشلا بهذمك عاجطضالا نع زجع اذإ زوجي امنإ

 .هنع عانتمالا ىلع رداقلل هوركم ةلبقلا ىلإ نيلجرلا دم نأل ؛هب ديق :ةلبقلا ىلا FT :يواطحطلا هيا |

 هع طقس لقعي هي وهو تاولص ل زجعلا هب ماد نإ :هج وأ ةعبرأ ىلع ةلأسملا نأ ملعا جا هن ترخأ

 ؛لقعي ال وهو لقأ وأ لقعي وهو تاولص تس ماد نإو ءاعامجإ ىضق لقعي وهو لقأ ناك نإو ءاعامجإ ءاضقلا
 هم زای هي :لاق نم 575 : "ةيادحلا" بحاص رايتخا وهو ؛ءامضقلا هم رلي :لاق نم وهف ‹«خياشملا فالتشعا امهيفف

 [ 557 :يواطحطلا ةيشاح | .ريغصلا يودزبلا رايتخا وهو

 نيقاسلا نم هالجرو نيقفرملا نم هادي تعطق نميف دمحم نع امن. ناح يضاق دهشتساو :ناخ يضاق هححصو

 اًميف ال كلذ دعب ضيرملا حص اذإ اميف انمالكو «توملا ىلإ هدادتما نقيتملا رجعلا ف كاذ نأب عفدو هيلع ةالص ال

 لبق اتامو ناضمر يف ارطفأ اذإ ضيرملاو رفاسملاك هب ءاصيإلا الو هيلع بجي الف ءءاضقلا ىلع ةردقلا لبق تام اذإ

 ءاضق همزلي ةعاس ولو ءرهشلا ءانثأ لق قيفي نونجملل لوصألا ف باحصألا ليلعت لمأت نمو «ةحصلاو ةماقالا

 هنهد يف حدقنا ‹يضقي اود اميفو يضقي ال موي ةالص نم رثكأ هيلع يمغأ وأ نح يذلا اذكو «رهشلا لك

 5 «داز نإ هطوقس و «قيرطب هيلع ردق لإ هب ءاصيإلا مرلي تي "جس «ةليل و موي ىلإ ضيرملا اذه ىلع ءاضقلا باجيإ

 «بحو لقأ تناك نإو ءءاضقلا هيلع بجي ال ةليلو موي نم رثكأ تئاوفلا تناك نإ :خياشملا ضعب نع تيأر
 E :ريدقلا حتف] .حيحصلا وهو : عيبانيلا' ق لاق



 موصلاو ةالصلا طاقسإ 1 4٥ ةالصلا باتك

 ,راتخملا وه :"ةصالخلا" يو «ىوتفلا هيلعو «ةياورلا رهاظ وه : "ةيريهظلا" ٤ لاقو

 هبلق ۾ هانی موي و , كنج يجلاولولا كر 2 ي عئادبلا و 'عيبانيلا' ف هةهحححص و

 هؤاميإ حصي م يأ

 .ءاعإلاب ادعاق ىلص دوجسلاو عوكرلا نع زجعو مايقلا ىلع ردق نإو «هبحاحو

 عكري ادعاق ص ولو ءروهشملا يف ءامبإلاب ولو ءردق امب اهمتي ضرم هل ضرع نإو

 تایل سک هيلع نمغأ رك نيب نمو ل اسرع اتاك قلو هيب حبق دحر

 .ال رثكأ ولو ءىضق

 موصلاو ةالصلا طاقسإ يق لصف

 اذكو ؛تلق نإو ام ءاصيإلا همزلي ال ءاميإلاب ةالصلا ىلع ردقي مو ضيرملا تام اذإ

 اهئادأ يأ

 نو E طاع ê a بلاو ةعاقإلا ليت اناميو قوي رللاو ىقلسملا هيف: رطقل نإ معلا

 ئموي :.كلي رفز لاق :"تافلتخملا" يف ركذو «ديعي حص اذإو «هبلقو هنيعب ئموي :«ب رفز لاقو :هنيعب مؤي مو
 لاقو «هبلقو هنيعب ::كلي يعفاشلا لاقو «هبلقبف زجع نإف «نينيعلابف زجع نإف «سأرلا نم هبرقل ؛الوأ نيبجاحلاب

 ئموي سأرلاب ءايإلا نع زجع اذإ ضيرملا نأ :هكلد فسوي يبأ نعو «حص اذإ ديعيو «هبلقو هيبجاحب :ءكني نسحلا
 ءامبإلا نأ كشأ الو زوجي سأرلاب ءامبإلا نأ كشأ ال :لاقف كلذ نع كي دمحم لكسو «هبلقب ئموي الو هنيعب

 455/١[ :ةيافك] ؟زوجي له هنأ نيعلاب ءامبإلا يف كشأو ءزوجي ال بلقلاب
 ادعاق عي :ردق اع .امئاق هنالص حتتفا ام دعب :ضرع نإو .امئاق هئاعإ نم لضفأ وهو :ءاعإلاب ادعاق ىلص

 ناك ول يأ :ايمؤم ناك ولو [85١/؟ :قئارلا رحبلا| .ردقي مل نإ ايقلتسم وأ رذعت نإ ايمو «دجسیو عک ری

 وأ يوامس ضراعب نونجلاب يلتبا نمو يأ :خلإ نج نمو ۱۸١/۲[ :قئارلا رحبلا] .يبي ال حصف ءاميإلاب يلصي

 نأب رثكأ تناك ولو «تاولصلا كلت ىضق «تاولص سمح هب رمتساو يمدآ وأ عبس نم عزفب ولو هيلع يمغأ
 ٤٠١[ :فرصتب حالفلا يقارم] .هتاف ام يضقي ال ةسداسلا تقو جرح
 هتتاف ام ىضقي ال «تاولص سم نم رثكأ يمغأ وأ تاولص سم نم رثكأ ملسم نح ولو يأ :ال رثكأ ولو

 .خإ نإ موصلا ةيدفب ءاصيإلا مزلي ال اذك و يأ :موصلا اذك و .تاولصلا نم



 موصلاو ةالصلا طاقسإ VEN ةالصلا باتك

 وضل كرا انع تیا نم هيلو نع جرف «هتمدب يقبو هيلع ردق اع ةيصولا هيلعو

 صوي مل نإو «هتميق وأ رب نم عاص فصن رتولا نح تقو لك ةالصلو موي لك

 را اع ةا جل إو تح ياخ نأ الو حرقت نأ جيضي الو راج هيلوب ةتعجرتتو

 تملا نع هريغ وأ ىلاعت هللا ءاش نإ

 ا ا لك ورک اع اس .ريقفلل رادقملا كلذ عقدي هيلع امع هب

 يلولا هعفدي مث «هضبقيو يلولل ريقفلا دي ا فرش م «ريقفلل هعفدي مث «هضبقيو

 ةيدف ءاطعإ زوجيو «مايصو هالص نم تيملا ىلع ناك ام طقسي يح اذكهو ءريقفلل
 ارارم ا

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ءنيميلا ةرافك فاالخب ةلمج دحاول تاولص

 رطفأ نإ يأ :2! هيلع ردق ام (حالفلا يقارم) .رذع ريغب ولو ناضمر يف رطفأ نم ىلع يأ :ةيصولا هيلعو

 هل نم يأ :هّيلو .هرطفأ ام عيمجب ءاصيإلا مزل رذع ريغب رطفأ دقو رخأ مايأ نم ةدع كردي مل نإو «رذعب
 ناكو :يزاجح :ناعاص عاصلا نأ ملعا :خإ عاص فصن | :حالفلا يقارم| .ةياصو وأ ةثارول هلام يف فرصتلا

 ثلثو لاطرأ ةسمخ هرادقم :لوألاف «جاجح دهع ىلع ناكو :يفارعو «مالسلاو ةالصلا هيلع هدهع ىلع المعتسم

 ليقاثم ةعبرأ :راتسإلاو زا بكي اع ةوردح ادي حسو: لوألا رق كب :لطرلاو «لاطرأ ةينامث :يناثلاو ءلطر

 .تاريعش سم :طاريقلاو ءاطاريق نورشع :لاقثملاو ءلاقثم فصنو

 طوقسو «يفي فو نم] :خ! في مل نإو [4778 :حالفلا يقارم] .ريقفلا تاحاح عونتل ؛لضفأ يهو :هتميق وأ

 «هلام ثلث فكي مل 0 «ةيدفلا نم هيلع بجو امع تيملا هب ىصوأ ام في مل نإو يأ [مزجلل ةمالع ءايلا

 كلذ عفدي نأ هيلع ام عيمج نع تيملا ةمذ ءاربإل هتليحف «يفكي ال ليلقب عربتلا دحأ دارأو ءيشب صوي م وأ

 تلا نع دري ام طاقسإ دصقب ريقفلل هيطعي و ءامه وحن وأ ةالص وأ مايص لم ءيشل هريدقت دعب سلا رادقملا

 هل بوهوملا هعفدي مث «كلمتو ةبهلا متتل هضبقيو «يبحألا وأ يلولل ريقفلا هبهي هضبق دعب مث «هردقب تيملا نع طقسيف

 ىطعي نأ زوجي ال :نيميلا ةرافك فالنخب [8 :حالفلا ىقارم | .خلإ تيملا نع هب اعربتم طاقسإلا ةهجب ريقفلل

 .عاص فصن نم رثكأ دحاو موي يف دحاو ضحخشل



 تئاوفلا ءاضق Ek ةالصلا باتك

 تئاوفلا ِءاضق بنان

 :ءايشأ ةثالث دحأب طقسيو «قحتسم اوفا نيبو ةيتقولاو ةتئافلا نيب بيترتلا

 «رتولا ريغ اتس تئاوفلا تراص اذإو pm «حصألا ق بحتبسملا تقولا قيض
 لهجلا ربتعي الو

 دج توفي الو للا لإ ادر ورتا دعي غو .هبيترت مزل ناو اطقسم دعي ال هنإف

 ريغ نم هتوفت اعإو «ةالصلا كرتي ال نأ ملسملا لاح رهاظ نأل ءاريمع نييهالللاب انلق تاك ورمل :لقي م :تئاوفلا ءاضق

 EE :حالفلا يقارم] .تاولص تس نود ام يهو ءةليلقلا يأ :ةتئافلا [[ ٠ :يواطحطلا اخ | .ىلعل كيفك

 طقسيو ةتئافلا ىلع مدقت اهتقو قاض ىلا نأل ؛ةتئافلا ركذت عم اهتقو عستملا ةيتقولا امي دارأ :ةيتقولاو

 موزل ةيتقولاو تئاوفلا يف بيترتلا هركذب دافأو «نايسنلاب طقسي بيترتلا نأل ؛ةتئافلا ركذتب انديقو «بيترتلا

 راص هنوكل ؛اهؤاضق مزلي ال رذع ريغب ادمغ اهكرت اذإ :دمحأ مامإلا لاقو ءروهمجلا هيلع ام وهو ؛ءاضقلا

 ٤٤١ :ىواطحطلا ةيشاح] .باث اذإ هكر ت ام ءاضقب رمؤي ال دترملاو ءاذترم

 دنع اعم امهعسي ال هنم ىقابلا نركب نأ هحقولا قع ضو ةةيونكملا تقر نصب برا: طقس نأ قف

 لآ ام لطي اسس ةيقادثأ رول خرق امنذيقيتقولا یلص ةقييخم نوط ول قيس بتاع يسقي ال راو نهضت الإ خورش
 طقسيف «ريغتلا تقو يف هضعب وأ رصعلا عقي ةي رهظلا ءاضقب لغتشا ول “هلام :تقولا [١؟م/١ :ىئارلا رحببلا]|

 «تقولا قاض يح اهاطأو ةتئافلل ارك لتم ةيتقولا ف عرش ولف «ع ورشلا دنع هقيضل ةربعلاو «حصألا يف بيترتلا

 [4 147 :حالفلا يقارم] .اهيف عرشي مث ءاهعطقي نأ الإ زوحت ال

 نك لوألا يواحطلا بسن ۾ ي كيحح سس رابتعا ناب و قينطلا 2 تقولا لصأ رابتعا نيب فالدالا عقو :تحجيحتملا

 هنأ رصعلا تقو يف ركذت ول اميف رهظت هترمثو «"ةريخذلا" يف امك دمحم ىلإ يناثلاو «فسوي يبأو ةفينح يبأ
 رهظلا يلصي لوألا ىلعف «هيف اهضعب وأ رصعلا عقيو ريغتلا لبق عقي رهظلاب لغتشا ول هنأ ملعو ءرهظلا لصي مل

 ١١3/7[ :قئارلا رحبلا] .بورغلا دعب رهظلا مث رصعلا يلصي يناثلا ىلعو «رصعلا مث
 اذإ امك ءاقرثكب هطوقس دعب ءاضقلا ببسب ةلقلا ىلإ تئاوفلا دوعب بيترتلا بوحو دعي ملا يأ :خ ! دعي 1

 ىشالت دق طقاسلا نأل ؛ةحيحص اإق ءاط اركاذ ةيتقولا ىلص مث ءةالص الإ اهاطق مث الفم رهش ةالص لحر كرت

 دوعي ذل ةلقلا نمل داع مث «لاسو رثك يح يراجلا عاملا هيلع لخدف سجنت اذإ ليلقلا ءاملاك «دوعلا لمتخي داف

 دعب اهك رت ةديدح ةالص توفب ا الا و و يأ :لإ توفب الو ٠٤٤/۲[ :قئارلا رحبلا] .اسحن

 HEE :حالفلا ىقارم] .نيتروصلا يف حصألا ىلع اهركذت مث «ةميدق تس لايت



 تئاوفلا ءاضق 4۸ ةالصلا باتك

 هضرف دسف ارتو ولو ةتئاف اركاذ اضرف ىلص ولف ءامهيف حصألا ىلع ةميدق تس دعب

 تحص اه اركاذ ةكورتملا دعب هالص امم ةسماخلا تقو جرح نإف ءافوقوم اداسف
 ةك ورتملا

 اجا كنق ج روش لبق 8 رر ىضقا تاو «هدعب ةك ورتملا ءاضقب لطبت الف ءاهعيمج

 | ج ور

 نييعتل جاتحي تئاوفلا فنار ادإ و الفن و س د هالص ام فصو لطب

 نم موصلا اذكو «هرحآ لأ هيلع رهظ لوأ زرق هيلع ر رمألا ليهست دارأ نإف ؛ةالص لك

 هراع ىلا أ

 عئارشلا هلهجب برحلا رادب ملسأ نم رذعيو «نيفلتخم نيحيحصت دحأ ىلع نيناضمر

 ءا رهش ةالص ا ول يح «ةثيدحلاو ةميدقلا تئاوفلا نيب قرف دي هنأ هيأ همالك دافأ ا ةممدق كس دعب

 تئاوفلا ىلإ اهمامضنال ةنداحلا ةتئافلا ركذت عم ةزئاج ةيتقولا نإف ؛ةنداح ةتئاف كرت مث ءةالصلا ىلع لبقأ مث

 دنع زوجي ال :ليقو :حصألا ىلع ١54/9 ١484[ :قئارلا رحبلا| .بيترتلا بجي ملف «ةريثك يهو «ةعيدقلا

 ىلع عيرفت :خلإ اضرف ىلص ولف [444 :يواطحطلا ةيشاح] .هل ارجز نكي ل ناک ىنضاملا لعجتو .ضعبلا

 .ةهدق تس كعب ةثيدح توف ىلع ال «بابلا لضأ ىف بيثرتلا موول

 ةالص يف كش مت < ءرهظلا ةالض ىف | لحد لجو "ةيحاولولا" يف امل ملعلاب هديقي ملو رك 5 كتلا ف قلطأ : ةحناف اركاذ

 ينم اذ هلال اا د ا د فو يود راوي سسوس رم AEE a يلا

 AY ١[ : قالا e .اتهش اذك ةالضلا ديعي و أضوتي فاس ناك هنأ ةاابلا نم ةعارق دعب

 رجفلا ىلص ول يح «ةيتقولا ن نيبو ةنيب بيترتلا بنج وف« يلمع ضرف تولا ةدنعنآل ؛ةفينح يبأ ل لوقل نايب :ارتو ولو

 .نيسلا و: شئارقلا ن بيرت الو (ةلمس رتولا نکل ؟؛كيسفي ايي :اس دد ۾ هد اک انقر وسع ءرجق دق مولا ركأق

 (قئارلا رحبلا) .ةفينح يبأ دنع ةالصلا لصأ لطي العب ا هنا ؛ةييطرفلا ةاسسنلل .كيق :هضرف EAS قئارلا رحبلا]

 يلصأ :لوقي نأب :خلإ لك نييعتل .ڂإ نإف :هدعب ام هلوقب هرسفو «هعفر لمتحيو داسفلا ررقت لمتحي يأ :افوقوم
 .ةلوهس هيف ام نيبف «ج رح لا نم هيف ام ىفخي الو «نيثالثو نينثاو تلا ةت مرحا نم نينالقل نينثإلا رهظ ةالصل

 مل ولو ءاطايتحا هيلع هلل رهظ رخآ وأ ةيلع شت رفظ لاوأ قرت تئاوفلا ىضق نمو :"يفاكلا" يقو ا لوآ یون

 هعاضق ذأ را اذإ يأ :موصلا اذكو eA/Y ١[ :قئارلا ربل لا را ةتئافلا رسوطظلا ٹیوٹ :لاقو رعخآلاو لوألا :ل اهب

 ءاقافتا نييعتلا ىلإ جاتحي الف ءدحاو ناضمر نم ناك اذإ امأ :نيناضمر |[ 7 :حالفلا ردع لک ل

 [455 :يواطحطلا ةيشاح] .زاج نيعي ملو اموي ىضقف دحاو ناضمر نم .نيموي ءاضق هيلع ناك ول يح

 | ؟ 5 * :حالفلا يقارم] .نييعتلا موزل مدع ' 'ةصالخلا" ي ححصو (نييعتل لا موزل يعليزلا ححص :نحيحصت



 ةضيرفلا كاردإ ١ 84 ةالصلا باتك

 هريغو مامإلا عم

 وأ هيف عرش امل دجسي مل نإ ىدتقاو عطق ةعامجلا تميقأف ادرفنم ضرف يف عرش اذإ
 يلصملا

 هل ناتعك رلا 5 ةينال ةعك ر مض ةيعابو ىف دجس نإو «ةيعابر ريغ ف دجس

 ماق نإو ءرصعلا يف الإ الفنتم ىدتقا مث ءاهمتأ اثالث یلص نإو ءاضرتفم ىدتقا مث «ةلفان
 يلضملا لضفأ وهو «ءاش نإ اعبرأ ةيعابر ن

 ةعمجلا ةنس يف ناك نإو «حصألا يف ةميلستب امئاق عطق e لبق تميقأف ةثلاثل
 ةيعابر ن : ىف

 ...هجوألا وهو «نيتعكر سأر ىلع ملس تميقأف رهط ين وأ «بيطخلا رف

 نأو مارح رذع الب ادصق ةدابعلا ضقن نأ :هيف لصألاو «مامإلا عم ةضيرفلا صخشلا كاردإ يأ :خإ كاردإ باب
 مدهك روصلا رابتعا نم ىلوأ يناعملا رابتعاو «ئعم لامكإ وهف ةروص اضقن ناك نإو لامكإ لامك الل ضقنلا

 ثيح هعضو مث «دوجسلا نم نكمتي ملف هتهبج باصأ كوشل هسأر عفر نم دوجس ضقنكو «هديدجتل دجسملا
 ٤۸ ٤[ :يواطحطلا ةيشاح] .بحجي ةراتو «زوجي ةراتف «يعرش ضراعل ضقنلا ناك اذإ امأو «نيتدجس كلذ دعي مل

 لب «ةماقإلاب هعطقي ال هنإف لفنلا هب جرخف «هئاضق وأ ضرف ءادأ يف عرش اذإ ام لمشف «هقلطأ :خإ! ضرف يف
 ءاضق ناك ول امأو ءاط لامكإ هنأل ؛ميقأ يذلا ضرفلاب دا رأو «لامكإ ال لاطبإ هيف عطقلا نال اقش هت

 يق عورشلا درحبم ال مامإلا مرحأ نأب "تميقأف" :هلوقو «هحو لك نم لاطبإ هنأل ؛هعطقي الف ماقملا ريغ ضرف
 .فالح الب نيتعكر متي هنإف ؛ةدجسلاب ىلوألا ةعكرلا ديقي مل لحرلاو «ةماقإلا يف نذؤملا ذحا ول هنإف «ةماقإلا
 ٤۸ ٤[ :فرصتب حالفلا يقارمو يواطحطلا ةيشاح]
 ES :يواطحطلا ةيشاخ| .نيتغك رلا متي ال ةينالث وأ ةيئانث تناك ول األ ءا ديقو «ةيعابر ةضيرف يأ :ةيعابر

 ىرخأ ةعكر ةيئانثلا ف فاضأ ول هنأل ؛ةميلستب دوجسلا دعب عطقيف «برغملا وأ رحفلا يف ناك نأب :ةيعابر ريغو

 «ةعامحلا هتوفتف لكلا مكح رثكألل برغملا يف ءاقلطم اهدعب لفنتي الو ءرجفلا يف ةعامجلا هتوفتو «ضرفلا مت

 سه لاقو :حصألا يف [445 :حالفلا يقارم] .ةعبار ةفاضإب مامإلا ةفلاخعو «ءاريتبلاب لقا عا ااا لفنتي الو
 E :حالفلا يقارم] .تدسف دوعقلل دعي مل نإ :هي يسحرسلا ةمئألا

 انهت ا ا حيحصلاف «مامإلا بطخ وأ تميقأ اذإ ةعمجلا وأ رهظلا لبق ةنسلا يف اوفلتحا :هجوألا وهو

 لاطبإلل لب لامك الل عطقلا سيلو ةا ةالص اهنأل ؛"ئمشلا" مث "طيحملا"و "ىغتبملا" بحاصو يجلاولولا هب حرص

 «ضرفلا دعب اهئاضق نم نكمتي هنأب احب "ريدقلا حتف" يف هححرو «نيتعكر لا سأر ىلع عطقي :ليقو «نيعمو ةروص
 -.ببس الب لمكألا هجولا ىلع ءادألاو «عامتسالا ضرف توفي الف «نيتعكرلا ىلع ميلستلا يف لاطبإ الو



 ةضيرفلا كاردإ CE ةالصلا باتك

 «هب ىدتقا ضرفلا ةالص يف مامإلاو رضح نمو «ضرفلا دعب ةنسلا ىضق مث

 ةنس ضقل لو اهكرت نمأي مل نإ ءهتوف نمآ نإ رتجفلا يف الإ ةنملاب ةنغ لغتشي الو
 ع يا هي لي قلو. ىف رهطلا لإ ابق ىلا ةنسلا ىضقو «ضرفلا عم امتوفب الإ رجفلا

 ؛لامكإل ال ةينسلا فصو لاطبإ نيتعكرلا سأر ىلع ميلستلا يف نأ كش ال هنأل ؛خياشملا هححص ام رهاظلاو =
 يناثلا عفشلا يف ذوعتلاو حاتفتسالا مدع نم عبرألل ةدحاولا ةالصلا ماكحأ تابثإ مه دهشيو «زوجي ال هنأ مدقتو

 جو جالا صسلا] كلف سلا

 امأو ءدجسملا يف ناك اذإ اذه و ءال وأ ةالصلا نم ءيش توف فاح اذإ ام لمشف «هقلطأ :لغتشي الو

 .نيتليضفلا نيب هعمج ناكمإل ؛ىدتقا مث ةنسلا ىلض 0 ىدتقا «ةعكر توف فاح وأ دجسملا جراح ناك اذإ

 ٠١١| :حالفلا يقارمإ .فصلا دعاس سلال و ولو «هتنس ىلصي هنإف :رجفلا يف الإ 51١:[ :حالفلا كارب

 ؛اهكرت اناكم دج م نإف ءدجسملا باب دنع اه قأي نأ ةماقإلا ن نذؤملا ذخأ اذإ رجفلا ةنسب أي هنوك يف طرتشي ي

 ةهاركلا نأ ريغ ةنسلا لعف ىلغ مدقم هوركملا كرتو «هركتف ةعامجلا ةفلاخم ٍذئئيح دجسملا يق امي نايتإلا يف نأل

 ايناس أ شار انعنبقأو ءيفيصلا يف اهتالص نم فحأ يوتشلا يف ؛ اهايإ هتالصف يفيصلا يف مامإلا ناك نإف «توافتت

 15١[ :يواطحطلا ةيشاح] .لئاح ريغ نم فصلا فلح نوكي نأ ةهاركلا يف هيليو ."حتفلا" يف اذك «فصلل اطلاخغ

 اسلا هيلصي دهشتلا يف هك ردي نأ نمأ ولف ؛ةهامتن رجفلا توف نمأ نإ يأ 2 نمأ لا

 دافأ [457 :حالفلا يقارم] .ىدتقاو اهكرت رجفلا ةنسب هلاغتشاب مامإلا توف نمأي مل نإو يأ :خلإ نمأي مل نإو

 tor] :يواطحطلا اا لاطبالل ٍدئنيح عطقلا نأ شلم اهمتأ عرش ولف ءاهيف ع رشي مل هنأ هن

 ةعامججلا عم اهاضق ءاوس «ضرفلل اعبت ىضقتف «ضرفلا عم تناف اذإ الإ رح رجفلا ةنس ضقت مل يأ :لإ ةنس ضقت ملو

 «ضرفلا يدل دق ناك اذإ عولطلا دعب الو ثاصأ سعشلا عولط لبق ىضقت ال اأ بب فنصملا دافأف عةدحو وأ

 ةيبطوت ىلع لوألا يف r فلتحاو «ناثلا يف فالح الو ءهلبق وأ لاوزلا دعب امهاضق اذإ ام همالك لمشو

 ی الا کالا یھ ل وبل رئاس نأل ؛ لا ةنسب ديقو ءاعبت ىضقت ال اأ "نايبلا ةياغ" يف امك حيحصلاو

 [١؟ 3/7 : سوس :اهقاسق ضاظلاو هعاقولا ك هرقل اععاهتاهت قو خياشملا فلتخاو درهما

 اهفأ حيحصلاو «فالتحا هيفف :لوألا امأ «هلحم :يناثلاو ءءاضقلا :امهدحأ :نيئيشل نايب :لإ ةنسلا ىضقو

 مدقي فسوي ابأ نأ يماسحلل "ريغصلا عماجلا" يف ركذف ءنيخيشلا نع لقنلا هيف فلتحاف :ياثلا امأو «ىضقت

 نأل ؛نيتعكرلا ميدقت "ريدقلا حتف" يف حّجرو «سكعلا ىلع 7-2 ةموظنملا يقو ءامهرخؤي دمحمو نيتعكر لا

 لبق عبرألا مكحو «ةرورض الب ادصق امهعضوم نع نيتعكرلا توفي الف «نونسملا عضوملا نع تتاف عبرألا
 ٠١١/۲[ :قئارلا رحبلا] .رهظلا لبق عبرألاك ةعمجلا



 ةضيرفلا كاردإ ١ هذ ةالصلا باتك

 ,ثالثلا كردم ف فلتخاو ءاهلضف كردأ لب لب کو كاردإب ةعامج رهظلا لصي ملو

 ربكف اعكار همامإ كردأ نمو ءالف الإو تقرا تا ییا نإ ضرفلا لبق ع وطتيو
 نمأي مل نإو ي

 مامإلا سس لح كإو «ةعك رلا كردي مل شار مامإلا عفر نح فقوو

 نذأ دجسم نم هجورخ رکو ال الإو حص هيف همامإ هكردأف ,ةالصلا هب زوحب ام
 ةفص |ائوصوم هعوم راق يأ

 SS 1 ,ىرخأ ةعامج ميقم ناك اذإ الإ ىلصي نح هيف

 س یک الإ ؛ثنحي ال ثالثلا كردي ملو «مامإلا عم رهظلا يلصي ال فلح ول اذهو :ةعامج رهظلا لصي ملو

 فلح ول اذهو :اهلضف كردأ[ 4/١ :قئاقحلا نييبتإ .تاعك ر ثاللثب هنع درفنا دقو مامإلا عم رهظلا يلصي نأ

 [4ه 5/1 :قئاقحلا نييبت] .دهشتلا قولو ؛ةالصلا ربخأ يف مالا كردأ اذإ فسح ةعامجلا كردي ل

 مكح رثكألل نأل ؛ثنحي هنأ ةمئألا سمه راتحا ةعامج برغملا وأ رهظلا ىلصي ال فلح اذإف :2! فلتخاو

 وهو «ءيشلاب سيل عيشلا ضعبو «ةعامجب اهضعب لب اهلصي م هنأل ؛ثنحي ال باوجلا رهاظ ىلعو «لكلا

 [4 57 :حالفلا يقارم] .ةيثالثلا نم نيتنثلا وأ «ةيعابر نم :ثالغلا ٠٠١[ :حالفلا يقارم] .رهاظلا

 ىلع ع وطتلا لإ :لوقنف ‹«ليصفتلا ىلإ ةبف جاتحي لمحب مالكلا اذهو «ع وطتي . نمأي مل إو يأ اف الإو

 يدؤي نأ امإ و ياد ءاهيلع داز ام وهو :ةدك ٌوم ريغو «بتاورلا ننسلا يهو :ةدك وم ةنس :نيهجو

 ؛ناكمإلا عم اهيف ريختي الو احلق بتاورلا ننسلا ىلصي هنإف «ةعامجب هيدؤي ناك نإف ادرس وأ ةعامجب ضرفلا

 بتاورلا نيسلا ىلع داز اه امأو ختي :ليقو اوو ىف بارا كلكف ادرظع هيدوي ناك انإو قق وم اوك

 EEE :قئاقحلا نيستا .اقلطم هيف يلصملا ريختي ع وطتلا نه

 متؤملا عوكر لبق هسأر مامإلا عفرف همارحإ درجمم طحنا لب فقي مل اذإ هنإف ةيقافلا ديف ونهو :خإ فقوو

 هک رد وأ مامإلا كردي م إو يأ [ديعلاو ةعمجلا تق ۾ جورخب طقسي اذكو] 1 الاو اش ةعك رلا كردي مم

 نإو ءايناث هدعب عكري نأ همزليف «هناوأ لبق هنوكل ؛هعوكر حصي ال «يدتقملا عوكر لبق ضورفملا أرق نكي مو
 [455 :حالفلا يقارم] .تلطب هتالص نم فرصناو لعفي م

 مهدارم نأ رهاظلاو «ناذألا دعب لحد وأ هلخاد وهو هيف نذأ اذإ ام لمشف «فنصملا هقلطأ :خلإ هيف نذأ دجسم

 ةالص ريغ نم جورخلا نم رهاظلا نأ امك هريغ يف وأ هيف نذأ ءاوس ؛هلخاد وهو تقولا لوخد وه هيف ناذألا نم

 ضعي نم انتافزرقاةدهاشت امك الض ريغ نم دهسا ق انكم تاك وأ حر كرس :ةعاسلا عف ةالضلا مدع

 [737١/؟ :قئارلا رحبلا] .اهوركم نوكي ال نأ يغبني ةعامجلا عم ىلصو عحر مث «تقولا لوحد



 ةضيرفلا كاردإ o۲ ةالصلا باتك

 رهظلا يف هجورخ لبق ةعامجلا تميقأ اذإ الإ هركي ال ادرفنم هتالص دعب جرح نإو

 .اهلثم ةالص دعب ىلصي الو ءالفنتم امهيف يدتقيف «ءاشعلاو

 نوكيف «ةءارق ريغب ناتعكرو ةءارقب ناتعكر ىلصي ال هانعم :ليق «ثيدحلا ظفل اذه :خ2! ةالص دعب يلصي الو

 نع يمن :ليقو رجألا بلطل ةداعإلا نع اومن :ليقو ؛حرشلا يف اذك ءاهلك لفنلا تاعكر يف ةءارقلا ضرفل انايب

 نع وأ ىل وألا ةئيشا ىلع دجسملا ٤ ةعامجلا راركت نع يه :ليقو «ةسوس ولا عفدل داسفلا مهوت د رجم ةداعإلا

 [45/ :حالفلا يقارمو يواطحطلا ةيشاح] .ىّدؤملا يف للخلا ةفاخغ ضئارفلا ةداعإ



 وهلا ةو ۴-1 ةالصلا باتك

 وهسلا دوجس باب
 ةلفغلا

 ادمع هکر ت ناک نإو ءرركت نإو اوهس بجاو كرتل ميلستو دهشتب ناتدجس بحب
 ةيلصو

 يف الإ :ليقو ءوهسلل دمعلا يف دجسي الو ءاهصقن ربحجل ةالصلا ةداعإ بجوو مثأ

 عةالصلا رخآ ىلإ ىلوألا ةعك رلا نم ةدجس هریح أت وأ لوألا دوعقلا كل رت : ثالث

 «مالسلا دعب وهسلا د وجسب نايتإلا نسيو ر م تيد هركفتو

 هرادقم نع يآ

 ءاهيزنت هرك مالسلا لبق دجس نإف :حصألا يف هنيمب نع ةدحاو ةميلستب ىفتكيو

 و نو SERÎ Ra ê 22832 E 2258 SSS 222 يكسو دع ی
 ًادمع ثدحك

 فنصملا قلطأ :ميلستو 47٠[ :حالفلا ىقارم] .راتخملا ىلع ءاعدلاو 5 لك بلا ىلع ىلع ةالصلاب هيف نأيو :دهشدب

 (قئارلا رحبلا) .ثيدحلا يف وه امك ناتميلست وهو «ةالصلا يف دوهعملا ىلإ فرصناف مالسلا يف
 ناصقنلاب فصوت ال ةالصلا نأل ؛ةنسلا هب جرخو «صقن وأ ريخأت وأ مدقتب ناك اذإ ام لمشف «هقلطأ :بجاو كرتل

 «فصولا ال ةالصلا لصأ هتاوفب توفي هنأل ؛ضرفلاو .ناصقنلا ربح وهسلا اتدجسو «ةنسلا كرتب قالطإلا ىلع

 ةثلاثلل مايقلا ريخأتو لوألا سولحجلاو «دوجسلاو عوكرلا يف نانئمطالاو «ةحتافلا كرتك :خإ نإو .هريغل ريختي الف
 وأ سنح نم ناك اذإ ام لمشف «هقلطأ :رركت [477 ء١٦٠٤ :حالفلا يقارم] .اتكاس ولو نكر ءادأ ردق ةدايزب

 .عامجإلاب نيتدجسلا نم رثكأ بجي الف «نيسنح

 ةيناثلا نوكت :ليقو «لوألاب ضرفلا طقسو ةلمكم اغإ :ليقف «ةداعملا ةالصلا يف اوفلتخا :اهصقن ربح
 ءادمع لوألا دوغقلا يف ك ىنلا ىلع ىلص ول ام :لوألا سمح يف لب :ثالث يف .ةطقسملا ىهف ءاضرف
 ندحس ىدحإ رخأ وأ :لاق ثيح مهضعب ريبعت لوألا :ىلوألا ةعكرلا .ادمع ةحتافلا كرت اذإ ام :ىاثلاو

 ٤٦۲[ :يواطحطلا ةيشاح] ادع ااف اا ىلإ همر

 قابو ٠ يادا" يو «مالسإلا فا هلاقا ةوهسلا مالو عطقلا مالا ني اقرف ههجو ءاقلت :ليقو :حصألا
 .ازئاج ناكف «هيف دهتجم هنأل ؛هديعي الو :اهيزنت هرك ۳ :حالفلا يقارم] .حيحصلا وه نيتميلستب

 .ديعلاو ةعمجلا تقو جورخب طقسي اذكو :خإ طقسيو [47*+ :حالفلا يقارم]



 وسلا ةوجس ١ ه 4 ةالصلا باتك

 ام ءاضقب موقي 3 دع قوبسملا دجسيو «هوهسب ال همامإ وهسب مومأملا مزليو
 همامنإ دعب ىق ةحاللا و

 مامإلا ّنأي الو «قحاللاال اضيأ هل دجس هيضقي اميف قوبسملا اهس ولو «هب قبس
 وهسلا هردصم «ں ضاع

 هيل ا ی ی ؛نيديعلاو ةعمجلا ف وهسلا دوجسب
 اسوا اك امامإ

 ماد ام نعم

 EEE HEAR قالا 6 EZ ES NSE EEE EERE 8 ا

 تقو هب ايدتقم ناك اذإ ام لمشف «هقلطأ «همامإ وهسب وهسلا دوجس يدتقملا ىلع بجي يأ :لإ مومأملا مزليو
 امك يلوألا ىضقي الو «ىرحألا يف هعباتي هنإف «هب ىدتقا مث ةدحاو ةدجس دجس اذإ امو «نكي مل وأ وهسلا

 نكل «همامإ وهسب مهمزلي هنإفءقحاللاو قوبسملاو كردملا همالك لمشو ءامهدجس ام دعب هب ىدتقا ول اهيضقي ال

 يق ءوضولا نم هيلإ ءاج وأ وهسلا دوجسب مامإلا لاغتشا لاح يف هبتنا اذإ وهسلا دوجس يف مامإلا عباتي ال قحاللا
 يف مامإلا ناعباتي رفاسملا فلخ ميقملاو قوبسملاو «هتالص رخآ يف دجسي مث «هتاف ام ءاضقب أدبي امنإو «ةلاحلا هذه

 [ ١7/5 ؛قئارلا رجبلا] ..مامتإلاب نالغتشي مث ءوهسلا ةوححس

 هعبات ولو «همامإل افلاخم ناك هدحو دجس ول هنأل ؛يدنقملا نعي هسفن وهسب وهسلا دوجس بجي ال يأ :هوهسب ال

 ردقب قوبسملا كعب نأ يغبنيو «مامإلا مالس نع مايقلا يحارت ديفيل "مث"ب ىتأ :إ موقي مث .الصأ عبتلا بلقني مامإلا
 «حسلملا ةدم يضم فوخ )١( :عضاوم يف دهشتلا ردق هدوعق دعب همالس لبق موقي نأ هلو ؛هيلع وهس ال هنأ ملع ۴

 تقو جورخ (5) «ةعمجلا ةالصل تقولا جورح )٤( «ديعلا ةالص يف تقولا جورخ (۳) «رذع يذل تقولا ج ورح (۲)
 .همالس رظتني الو «هب قبس ام ءاضق ىلإ «هيدي نيب نم سائلا رورم (5) ءرجفلا

 وهسلل مامإلا دجس مث تاعك ر ثالث نم غرف دقو «مامإلا ةالص يف لجر لحد :الغم ج! قوبسملا اهس ولو

 هيلع بجي اهيف اهسف مامإلا عم اهدؤي مل تاعكر يدؤي قوبسملا ماقو «مامإلا ملس مث 5 ةعباتم قوبسملا دجسف
 رمال واكل یک ام اع نم ھا وجم راک «امإلا عم هدوجس هيزج الو «وهسلا اتدجس

 .اضيأ هذارفتا لاح دجنسي مامإلا عم دجسم امك يأ : هي .هيلطنقي انمي
 مونك رذعب اهيقاب هتافو مامإلا ةالص لوأ كردأ نم وهو هلعفي اميف اهس اذإ قحاللا دجسي ال يأ :قحاللا ال

 يلمع ضرفلا ناك ولو :ضرفلا نم [455 :حالفلا يقارم «455 :يواطحطلا riy قبسو ةلفغو
 .دوعي ال برقأ مايقلا ىلإ ناك نإ :"زنكلا"و "ةيادحلا" ينو :حصألا ع [477 :حالفلا يقارم] .رتولاك
 (حالفلا يقارم) .لوألا دوقعلا نع يهاسلا يأ :داع نإف [477 :حالفلا يقارم]



 وهسلا دوجس ١ هه ةالصلا باتک

 اهس نإ و «هتالص داسف يف 217 فلتخا امئاق متتسا ام دعب داع نإو ا جاا

 راص دجس نإف «دوعقلا ضرف هريخأتل دجسو «دجسي مل ام داع ريخألا دوعقلا نع
 ماد ام يأ ر هضعب وأ هلك يأ ومال

 ةهارك الو رجفلا ف ةعبارو ,رصعلا ف ولو عاش لإ ةسداس م ميضو الفن هضرف

 ةيلست ۾

 ١57/7[ :قئارلا رحبلا] .لفسألا فصنلا بصتتي مل ام وأ اهيلع هاتبكرو ضرألا نم هيتيلأ عفر نأب :برقأ دوعقلا ىلإ

 ةدعقلا هيف يوتسيو «وهسلا هيلعو دعقي «ضهنيل هيتبكر لام ماق اذإ :ةياور يقو :"ةصالخلا" يفو :حصألا يف
 نإف ءاقلطم دوعي هنإف «برقأ دوعقلا ىلإ ناك نإ هنأ :دمتعملا اذه ىلع لصاحلاو «دامتعالا هيلعو «ةيناثلاو ىلوألا

 ١75/1[ :قئارلا رحبلا] .الف الإو «دوجسلا همزل ضرألا نم هيتبكر عفر
 داع ول مث :"رحبلا" يف لاق ءاهداسف مدعب مهضعبو «هتالص داسفب لوقلا مهضعب ححص يأ :حيحصتلا فلتخا

 دعب ضرفلا ضفرب ةيانجلا لماكتل ؛داسفلا حراشلا ححصف «هتالص داسف يف اوفلتخا همدع بوجو عضوم يف
 امك ريخأت وه امنإو كرتب سيل هنأل ؛طلغ هنأ :ةمجعملا نيغلاب "ىغتبملا" فو «ضرفب سيل ام لجأل هيف عورشلا

 تونقلا نع اهس ول امكو «بحاولا لحأل أرقيو مايقلا ىلإ دوعيو عوكرلا ضفري هنإف ؛عكرف ةروسلا نع اهس ول
 ١57/7[ :قئارلا رحبلا] .حصألا ىلع دسفت ال تنقو داع ول هنإف «عك رف

 ءاددعتم سيل هدوعق نإف «يئانثلاو يثالثلاو يعابرلا ضرفلا لمشيل ضورفملا دوعقلا ريخألاب دارأ :ريخألا دوعقلا
 دعقي مل اذإ ام لمشف «هقلطأ «هلثمي قوبسم هنأ رابتعاب ال ةالصلا رخآ هنأ رابتعاب اريخأ ىمسي هنإ :لاقي نأ الإ

 الك ناك ول يح «ةفيفخلا ةسلجلا هل بستحا داع اذإو ءدهشتلا ردق نم لقأ ةفيفحخ ةسلح سلج وأ ءالصأ

 ١[ 55/19 :قئارلا رحبلا] .هتالص تزاح هدعب ملكت مث ,دهشتلا رادقم نيتسلجلا

 ىلع ملس ءاش نإو يأ :ءاش نإ [:58 :يواطحطلا ةيشاح] .دوجسلا نم عفرلاب هلاصتا نع يأ :ةريخأتل

 ول ىح ةئالثلا انئاملع دنع ةنومضم ريغ هتالصو ءارتو تاعكر سمخب الفنتم ريصيف «هيلع ءيش الو «ةسماخلا

 .ىلوأ نظلابف «هركي ال ادصق هلبق لفنتلا نأل :رصعلا يف ولو [455 :يواطحطلا ةيشاح| .هيلع ءيش ال اهدسفأ

 [479 :حالفلا يقارم] .اهيف مض الف ءاعبرأ ريصت األ ؛برغملا نع تكسو :رجفلا يف ةعبارو [479 :حالفلا يقارم]

 .اهيف مض ال برغملا نأل ؛ىلوأ ناكل ريمضلا درفأ ولو :يواطحطلا لاق ؛برغملاو رجفلا ةالص يف يأ :امهيف
 ٤٦۹[ :يواطحطلا ةيشاح]



 وهسلا دوجس ١ 5 ةالصلا باتك

 نم ملسو 2. رادو ريخألا دعق نإو ,.حصألا يف وهّسلل دجسي الو «حيحصلا ىلع

 هل ناتدئازلا ريصتل ىرخأ اهيلإ متو اطر: لطبيب مل .دحس إف ءدهشتلا ةداعإ ريغ
 ١ سولجلا دوج ول

 هيلع را اتفه نيب 2 عولطلا مش ف ويسلل عبس ىلو رهملل تسر لا

 20000100 ]| ]1 ]آذآ كا ,راتخملا يف وهسلا دوجس داعأ نب نإف ءابابحتسا

 هنأل ؛اهيلإ مضي ال هنإف ءرصعلا يف الإ تاولصلا رئاس يف ةسداسلا مض نإ :"جاهولا جارسلا" ينو :حيحصلا ىلع

 اهلبق لفنتلا نأل ؛اهيلإ فيضي ال هنإف ءرجفلا الإ :"ناحع ىضاق" يفو «هوركم كلذو «برغملا لبق ًاعوطت نوكي

 داسفلاب ناصقنلا نأل :2! وهسلل دجسي الو .لمأت هيفو ١17/7[ :اصخلم قئارلا رحبلا] .هوركم اهدعبو

 يّدوملا هنأل ؛ةيعابر تناك يلا يف تاعكر تس همزل «عطق مث مضلا لاح دحأ هب ىدتقا ولو «دوجسلاب ربجني ال

 دجسي :ليقو :حصألا يف 47١[ :حالفلا يقارم] .هقح يف دجوي ملو «نظلل مامإلا نع هطوقسو «ةميرحتلا هذه

 441/١[ :قئاقحلا نيست] .امهوق ىلع وهسلل

 ظفل ةباصإ يقابلا نأل ؛دسفي مل امنإو ؛دعقي مل اذإ اميف دسف امك هدوجسب هضرف دسفي مل يأ :هضرف لطبي م

 هوركم تقو يف ناك اذإ ام لمشف «مضلا يف قلطأ :اهيلإ مضو ١717/7[ :قئارلا رحبلا] .ةبجاو يهو «مالسلا

 هيلعو ءالف رايتخا نع نكي مل اذإ امأ ءرايتخا نع ناك اذإ امهيف هركي امنإ عوطتلا نأل ؛رصعلاو رجفلا دعب امك

 تقو يف امأو «بابحتسالاب :ليقو «بوحولاب :ليق «ةهاركلا تقو ريغ يف مضلا يف فلتخا نكل «دامتعالا

 ١54/7[ :قئارلا رحبلا] .هب سأب ال هنأ :حيحصلا دمتعملاو «ةهاركلاب ليقف ةهاركلا

 47١[ :حالفلا يقارم] .ةأدتبم ةيرحتب اهيلع ةبظاوملا نأل ؛حيحصلا يف ضرفلا ةنس نع بونت الو :ةلفان

 دقو نبي مل ول هنأل ؛كلذ هلف ؛ةماقإلا ىون مث وهسلل دجسف ارفاسم ناك ول هنأل ؛عوطتلا عفشب ديق :عوطتلا عيا

 نكل «ىلعألل اعفد لمحتيف «ندأ بجاولا ضقنو «بحاولا ضقن ءانبلا فو «هتالص تلطب «ةماقإلا ةينب مامتإلا هم

 :لاق ولف كلذ هل سی بلع لق ا اور چ ر كيرا ار لانع رافق و کف کچ یک لحد

 fone :قئارلا رحبلا] .ىلوأ ناكل "رفاسملا يف الإ اهيلع ةالص نبي مل ةالض يف دحس ولف"

 ءاقبل اهوركم ناك نإو حيحص ءانبلا نأل ؛"ءانبلا حصي مل" :لقي ملو "نبي مل" :لاق امنإ :خلإ اعفش نبي م

 ؛ميرحت ةهارك ءانبلا هركي هنأ مهمالك رهاظ :"رحبلا" يق لاق :ابابحتسا [؟ را تارا للا .ةهرحفلا

 راتخملاو ءوهسلا دوجس ةداعإ يف اوفلتحا يأ :راتخملا يف ١٠۹۹/۲] :قئارلا رحبلا] .عورشم ريغ هنأب مهحيرصتل

 |[ 5 ايلا رسسبلا] تدا



 ةراهطلاو ةالصلا يف كشلا 0۷ ةالصلا باتك

 حصي الف الإو ءوهسلل دجس نإ حص هريغ هب ىدتقاف وهس هيلع نم ملس ولو
 و

 مّموت ولو ملكتي وأ ةلبقلا نع لوحتي مل ام عطقلل ادماع ملس نإو ءوهسلل دجسيو

 عوهسلل دجسو اهمتأ نيتعكر ىلض هنأ لع م ؛ملسف اهمتأ هنأ ةيئالث وأ ةيعابر للصم
 فانع هنايتإ لبق يأ ارتو ولو

 دوجس هيلع بجو نكر ءادأ ردق ناك نإ نقيتسا نح ملسي ملو هركفت ركفت لاط نإو

 ركفت نامز كورتملا كو رتملا نقيتل

 0 الاو «وهسلا

 ه] ثلا ف :
 ر شل ټي لصف

 ET ءاهامكإ لبق ناك اذإ اقاعكر ددع يف كشلاب ةالصلا لطبت
 نوت و ثالث نیب ددرتك

 مامإلا دجس نإف ءوهسلل دجسي نأ لبق ناسنإ هب ىدتقاف وهسلا دوجس هيلع نم ملس ول يأ :لإ ملس ولو

 دجسي نأ هيلع بجي هنأ هانعم :دجسيو 484/١[ :قئاقحلا نييبت] .حصي ال دجسي مل نإو «هؤادتقا حص

 ول هنأل ؛وهسلا دوجسب ديق :وهسلل (يعليز) 485/١[ :قئاقحلا نييبت] .ةالصلا عطق ميلستلاب دارأ نإو ءوهسلل

 نع ادقاز ةركشم نكي نإ يأ الا اللو [؟971/1 لارا نحبلا] .هتالص دسف ةيبلصلا ةدحسللا ركاذ وعو لس

 ٤١٤[ :فرصتب حالفلا يقارم] .دجسي ال نكر ءادأ ردق دهشتلا

 لوق فاني الو نيقيلا مدع وهو يوغللا لب «نيضيقنلا يواست نم يقرعلا وه ام انهه دارملا سيل :كشلا يف
 كشلاب دارملاو «نالطبلا ةروص هنأل ؛"نيرمألا يواست وهو" :"كشلاب ةالصلا لطبت" :نتاملا لوق دنع حراشلا

 [؛ا 7/5 :يواطحطلا ةيشاح] .هتقيقح امهيف

 همالك دافأو «ىرحتي هنأ صاصحلا ركذ :جحلا ناكرأ يف كش ول هنأل ؛ةالصلا يف كشلاب ديق :لإ ةالصلا لطبن

 ىلص .هنأك لعجيو ءهيلع ءىش ال اعبرأ وأ اثالث ىلض هنأ اه خارقلا اب كلش ولف اهتم غارفلا لق تاك كلا نأ

 ةعكر ىلص اذإ رهظلا يلصم نأل ؛ددعلا يف كشلا نوكب ديقو ,"طيحما" يف اذك «حالصلا ىلع هرمأل المح ًاعبرأ

 :اولاق ءرهظلا يف هنأ ةعبارلا يف كش مث ؛عوطتلا يف هنأ ةثلاثلا ف كش مث ءرصعلا يف هنأ ةيناثلا ف كلش مث رهظلا ةينب

 ام لوأ :ليقف «'لوأ" :مهوق ئععم يف اوفلتخاو 1١17/7 :قئارلا رحبلا| .ءيشب سيل كشلاو «رهظلا يف نوكي
 يف هل عقو وهس لوأ :ليقو ءطق هسي مل هنأ ال هل ةداع نكي مل وهسلا نأ هانعم :ليقو «ةالصلا كلت يف هل ضرع

 ٤۸٦/١[ :قئاقحلا نييبت] .هغولب دعب طق ةالص يف اهس نكي ملو هرمع



 ةراهطلاو ةالصلا يف كشلا ۱1۸ ةالصلا باتك

 91 لا

 نظ هل بلغي مل نإف دک بلاي ام كافل دخلي يامال توما
 هك رت اع يټايف

 .هتالص رخآ اهنظ ةعكر لك دعب دعقو ءلقألاب ذحأ

 متأ هنأ يلصملا دنعو «ةعك ر صقن هنأ اسلا: فب لدغ هربت اذإ هنأ ماقاق» ‹يلصملا كشب ديق :2! كلش ولف

 |4175 :حالفلا يقارم] .تاعكرلا ددع يف مالسلا لبق دهشتلا ردق هدوعق هدارم :همالس دعب .هرابخإ ىلإ تفنلي ال

 ٤۸٦/١[ :قئاقحلا نييبت] .هيأر ربكأب ذدخأو ىرخت هكش رثك نإو يأ :كلشلا رثك نإو

 متيف ءاعبرأ ىلص هنأ لامتحال ؛دهشتلا ردق دعق اعبرأ مأ اثالث ىلص هنأ كش ول :هلاثم :2ا لك دعب دعقو

 دا اچ انالثاو ١ نيسكر وأ ةعكر ىلض هنأ كش ولو ءاثالث ىل. هنأ لامتحال ؛ىئرخأ ةعكر داز مث «دوعقلاب

 رادقم نهنم ةغكر لك يف دعقي تاعكر عبرأ ىلض مث ءاعبرأ ىلص هنأ لامتحال ر ا لعب |
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 ةوالتلا دوجس باب

 ف نكي : نإ يخارتلا ىلع بجاو وهو ,حيحصلا ف عماسلاو ىلاتلا ىلع ةوالتلا ةف
 افافتا

 فرح ةءارقو ,ةيسرافلاب ولو «ةيآ الت نم ىلع بجي و ءاهيزنت هريخأت هركو «ةالصلا

 ةيبرعلا ريغ يأ

 انايب ريصيل ةوالتلاك ببس عامسلا نأل ؛عامسلاو ةوالتلا دوجس لوقي نأ بجاولا ناك :ليق نإ :ةوالتلا دوجس

 «هدعب هب حرص امك ةوالتلا وه اًضيأ عماسلا ىلع ةدجسلا بوحو ببس هب فنصملا دنع ناك امل :تلق ؟نيببسلل
 ىلع ةدجسلا دوجول ببس ةوالتلا :مهضعب لاق : حيحصلا .نيمالكلا يف عفادتلا عقي المل :عامسلا ظفل كرت

 نأ :هنع باوجلا نكل كني مالسإلا رخف رايتخا وهو «ببسلا وه هقح يف عامسلا :ليقو «عامسلا نود عماسلا

 |[ 5/١ :ةيافكلا | .تادلوتملا نم هنأ ؛ةيلع ءانب عامسلاو «ةوالتلا وه هيلا 2 لصالا

 «هيلع روجح ريغ ًالقاع نوكي نأ وهو «لهألا نم ةءارقلا تققحت اذإ ةدجسلا بحت اغنإ هنأ ملعاو :بجاو وهو

 .نونجملا ةءارقب بحت ال اذكو «ةدجسلا عماسلا ىلع بحت ال هناسل ىلع ىرجو ةدجسلا ةيآ ءاغببلا ملع ول ىح

 لئالد نأل ؛ةيتالص نكت مل نإ يخارتلا ىلع ةبحاو ةوالتلا ةدجس نأ ملعا :يخارتلا ىلع 477/١[ :ةيافكلا]

 هيلع قيضتي امنإو «ًالعف هنييعتب كلذ نيعتيو «نيع ريغ تقولا نم ءزج يف بجيف «تقولا نييعت نع ةقلطم بوجولا
 ليلد مايقل ؛قييضتلا ليبس ىلع بحت امف ةالصلا يف ةولتملا امأو ؛ةعسوملا تابحاولا رئاس يف امك هرمع رخآ يف بوجولا

 :انلق اذهلو ءاهئازجأ نم اًءزج تراصو اهاوقأب تقحتلاف «ةءارقلا وهو «ةالصلا لاعفأ نم وه اع تبحو اهنأ وهو «قييضتلا

 [۱۸۹/۲ :رييغتب رحبلا] .زحت مل ةدجسلا ىونو «عكر مث «ةءارقلا تلاط ىح عكر ي مل و دجسي مل و ةدجسلا ةيآ الت اذإ

 لهأ نم وهف ءًءاضق وأ ًءادأ امإ هيلع ةالصلا بوحول ًالهأ ناك اذإ ام ديقم وهو «هقلطأ :2إ نم ىلع بجيو

 ةالصلا بوجو ةيلهأ ايوجول طرتشيف «ةالصلا ءازجأ نم ءزج ةدجسلا نأل ؛الف ال نمو «هيلع ةدجسلا بوجو
 ضئاحو نونجو يبصو رفاك ىلع بحب ال ىح «سافنلاو ضيحلا نم ةراهطلاو غولبلاو لقعلاو مالسإلا نم
 مدعل نونجملا الإ ءالؤه ةوالتب عماسلا ىلع بحت اذكو «بنجلاو ثدحملا ىلع بحتو ءاوعمس وأ اوؤرق ءاسفنو
 ٠۹۰/۲[ :قئارلا رحبلا] ."عئادبلا" يق اذك ىدصلا نم عامسلاك زييمتلا مادعنال هتيلهأ

 نإو ءاعامجإ مهفي مل وأ مهف عماسلا ىلع بجو ةيبرعلاب ةءارقلا تناك نإف :عماسلا قح يف امأ :ةيسرافلاب
 .امهيلإ هعوجر يورو «مهف اذإ الإ مزلي ال :امهدنعو «مامإلا دنع مهفي مل نإو اضيأ عماسلا مزل ةيسرافلاب تناك
 يأ [(يواطحطلا ةيشاح) ةدجسلا ىلع ةلادلا ةملكلا يأ] :2إ فرح ةءارقو 4٠١[ :يواطحطلا ةيشاح]
 بخ امك ةوالتلا ةدحس هيلع ثبحو هدعب وأ هلبق ةملك ةءازق: غم ةدجسلا ىلع تلد ٍتاملك نم افرح ءزق اذإ
 .اهمامتب ةيآلا أرق اذإ هيلع
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 ةرشع عبرأ امتايآو «حيحصلا يف ةيآلاك اهتيآ نم هدعب وأ هلبق ةملك عم ةدجسلا

 «ناقرفلاو «جحلا ىلوأو «ميرمو ءءارسإلاو ءلحنلاو «دعرلاو «فارعألا يف :ةيآ

 دوجسلا بجو .ارقاو «تقشناو «مجنلاو «ةدجسلا محو «صو «ةدجسلا و ‹لمنلاو

 هب يدتقملاو مامإلاو ءاسفنلاو ضئاحلا الإ عامسلا دصقي مل ر عح نم ىلع

 مهالص دسفت ملو مهزجُت مل اهيف اودجس ولو ةالصلا دعب ردجس ريغ نم اهوعمس ولو

 وأ اهدعب وأ دوجسلا ةملك لبق رثكألا ناك ءاوس «ةدحسلا ةيآ رثكأ أرقي نأ الإ بحي ال :ليقو :حيحصلا يف
 48١[ :يواطحطلا ةيشاح «حالفلا يقارم] .يعليزلا هراتخاو دمحم نع ةياور وهو «ةطسوتم يه

 :ىلاعت هلوق دنع دعرلا يفو «#نودجشي# :ىلاعت د دنع بحب فارعألا يف ةدجسلا نأ ملغا :فارعألا يف

 ءارسإلا فو «ياودبعا وإف :ىلاعت هلوق دنع لحنلا ير «ينوملسي وأف :ىلاعت هلوق دنع لحنلا قو «#لاصآلا#

 يفو ءاي :ىلاعت هلوق دنع جحلا يفو :ًاَيكْبَو# :ىلاعت هلوق دنع مرم يفو «كًاعوشُخ# :ىلاعت هلوق دنع

 :ىلاعت هلوق دنع ةدحسلا يقو ««#ميظعلا# :ىلاعت هلوق دنع لغتلا قو أر وفن :ىلاعت هلوق دنع ناقرفلا

 4| ودعا :ىلاعت هلوق دنع ةدجتبلا مح يقو (هب بآَم نْسَحَو# 8 لوق دنع ض قو 14 نويكَتْسُي)»

 4 َبَرَتقاَ 8 :ىلاعت هلوق دنع أرقا فو هين ديجي ال :ىلاغت ةلوق دنع تققنا قو

 دهعلا ثيدحلا صلاخلا سیا لي تسي نأ يغبني :جاح ريمأ نبا لاق «مهفي مل وأ مهف :عم نم ىلع
 نإو نعي «ةوالت ةدجس ءورقملا نوكب ملعلا دعب الإ هعامسب الو ييآرقلا مظنلا ةوالتب ةدجسلا هيلع بحت الف ؛مالسإلاب

 الإ هيلع بحت الو «هيلع مثإ ال بوجولاب ملعلاو ءادألا لبق تام ول يح لاحم هب هل ملع ال ام فيلكتلا نأل ؛مهفي مل

 امهعامسو امهتوالتب امهيلع بجتالف :ءاسفنلاو ضئاحلا الإ [484 :يواطحطلا ةيشاح «حالفلا يقارم ].ملعلا تقو

 6۸٤[ :حالفلا يقارم] .زيم يبصو رفاك نم اهعامسبو بندا نمو امهنم عامسلاب بجتو ءاعيش

 سيل نم ىلع بجتو ءرخآ مامإب وأ عماسلا مامإلاب دتقم نم عامسلاب امهيلع بحت الف :هب ىدتقملاو مامإلاو
 ‹حصألا فالخ اذه :يواطحطلا لاقو ٤۸٤[. :حالفلا يقارم] «حصألا ىلع يدتقملا نم هعامسب ةالصلا يف

 . ىرخأ ةعامج يف عماسلا ناك ءاوس ءاقلطم ةالصلا كلت يف هل اكراشم سيل نم ىلع بوحولا ا

 ام هريغو "سينجتلا" يف هديق :مقالص دسفت ملو ٤۸٤[ :يواطحطلا ةيشاح] .ة ياب اا ا ی

 س يف امك عمس امع ةدجسلا هيزحت الو «تدسف هعبات نإف «هدوجس يف 95 ىلصملا مامإلا عباتي مل

 ٤۸١| :يواطحطلا ةيشاح] ."رهنلا"و
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 ريطلا نم و بحب الو لونج وأ 0 الاب ركنا 2 تالا

as 

 روف ا مل اذإ اهوني 248 لو n ءاهاون نإ ةالصلا 59 اهنع ئرجيو
 5 اهءادأ قون يأ

 دیس رجا هر ل مآ رک دب اب لق ماما نھ ع راو تنا نن رثكأب ةوالتلا

 rm BIL ف هاه 6 هدف اق ده ها RE E MRT هك كا وراه عاقل هكا قاف EA RE OT 3 ءرهظألا يف ةالصلا جراح

 ةريحألا ةلاسملاب قلعتم

 .اقافتا ذاسفلا مدع حصألا :"نايبلا ةياغ" يقو دمحم ىلإ بسنو .دسفت ال :ليقو :ةياورلا رهاظ يف

 اذإ اهانعم مهفي مل نإو ةفينح يبأ دنع هيلع بحتو ءامهدنع اذهو :دمتعملا ىلع [ 485 :يواطحطلا ةيشاح]

 الوق مهضعبو ءالوق مهضعب حّحص يأ 1 حيحصتلا فلتخاو tA] :حالفلا يقارم] :ةدحتس ةي افا رشا

 «مئان نم اهعم” :"ةيناحراتتلا" يفو «زييمتلا دقفل ةوالتلا ةحص مدعل ؛بجب ال هنأ مالسإلا خيش ركذ هنإف ءرخآ

 [ مه :حالفلا يقارم] . با وحج ول ا وه حيحصلا : هالا يفو «بحت ال افأ حيحصلاو «بحت : ليف

 اذإ يأ :خل! ىدؤتو [485 :حالفلا يقارم] .اهوحنو ىراحصلاو لابحلا يف كتوص لثم كبيجي ام وهو :ىدصلاو

 .اممب ىدؤت ةيوالتلا ةدجسلاف ءدجس وأ عكر مث ؛ةالصلا يف ةدجسلا ةيآ يلصملا أرق

 اذإ اميف درو اه رثآلا نأل ؛اهجراخ يف عوكر اهنع ئزج الف ءطقف ع وك رلا ىلإ ةبسنلاب ديقلا اذه :ةالصلا ف

 بوني ةالصلا جراخ ع وكر لا نأ "ناخ يضاق" راتخاو :"رحبلا" يف نكل «رثألا دروم ىلع رصتقيف ءطقف اهيف عكر

 ىح ةتفاخملا لاح وأ موقلا ةرثك عم مامإلل كلذ يغبنيو :خلإ اهنع ئزجيو ٤۸٦[ :يواطحطلا ةيشاح] .اهنع
 نإو ءرجي م ةءازقلا بلاط يح عكري ملولو يأ :خ! اهوني مل نإو [487 :حالفلا يقارم] .طيلختلا ىلإ يدؤي ال

 اف اوجول اند تراش اضل ؛ةءارقلا تلاظ ادا اهنع بونت اي ةينالصلا ةدحبسلا اذكو «ةدجسلا نع هاون

 ٠ةف ةقئارلا زهبلا| ل قيدلا چ یداو الق يلع درحسلاو عوكولاو ا ا یا نار

 :ثالقلا يف فلتخاو ءاقافتا عبرأب عن عطقنيو ءاقافتا نينيآ وأ اهتيآ دعب ةيآب عطقني ال روفلا نأ ملعا :عطقني مل اذإ

 AY] :يواطحطلا ةيشاحن] 1 ناولحلا ةراتحاو ال :ليقو «هداز رها وح ةراتحاو 8 :لیقف

 انه اهعم” “لا ةي والتلا ةدجسلا ٠. نم مامإللا عرف دقو «ةيناغلا ةعك رلا ف يف مامإلا ع عر لحد اذإ هنأ أ ملعا : رهظألا ف

 رصي مل ةوالتلا ةعكر كردي مل امل هنأل ؛غ ارفلا دعب اه دجسي نأ يضتقي ' "ةيادهلا" رهاظو «فالتحلا هيفف قوبسملا

 .اهجراخ ىضقت الف «ةيتالص يه :ليقو ءاهجراخ ىضقيف ةيتالص تسيلو ناش ا رقم



 ةوالتلا دوجس 155 ةالصلا باتك

 ر اهتمت رب ىلإ توس دعي دو يدل ١ محم دعس اذ دقمإ دوهم ل مقا و
 عماسلا

 جراخ الت ولو ءاهجراح ةيتالصلا ضقت ملو الصأ اهدجسي الف .امكح اهل اكردم
 ول ام هلثمو اياورلا قافتاب

 رهاظ يف ةدحاو هتفك الوأ دجسي مل نإو ءىرخأ دجس اهيف داعأ مث ءدجسف ةالصلا
 ةالصلا 2 اش وات

 ايدسم ولو سنع لاقتلالاب سلجا لديتي نسا ال دحاو سلجم يق اهررك نمک ةياورلا

 خالا يف ری ضرع وأ رهف يف موعو «نصغ ىلإ نصغ نم لاقتنالابو ءنصغ ىلإ
 ةحايس حتفلاب

 [ #23 :عراطعلل ةيعاح] هلل اك ردم نركب هاف رتا هيلا عوكر يف مامإلا كردأ اذإ امك :امكح N Kê ةيش هن تقلل ان د فا هتاف لا ا ا كردأ |

 يف تبجو ةدجس لك يأ :ةينالصلا ٤۹۲[ :يواطحطلا ةيشاح] .اهجراخ الو ةالصلا يف ال اكلم تأ :الضأ

 ول هنأل ؛اهحراخ ىضقت ال افوكب 42 فنصملا ديق :"رحبلا" يفو «ةالصلا جراح ضقت مل اهيف اهدجسي ملف ةالصلا

 دارملا لب ءريخأتلا زاوج مرلي و ةالصلا نأل ؛ةالصلا يف ماد ام ىضقت اهإف 6 ىلإ ةعكر نم اهرخأ

 :ىئارلا جلا | .متأيو ءاضق ر يصت ةءارقلا تلاط يح اهرخأ اذإ هنأو ء«روفلا ىلع ةبجاو اأ نم ”عئادبلا' يف امل ؛ءازجإلا

 نع ةيتالصلا هتأزجأ امل دجسف «اهالتف اهيف لحد يح ةالصلا جراخ اهدجسي مل نإ يأ :ةدحاو هتفك |

 [ 3.8/1 ةةكاقحلا قيببت| :قيتوالتلا
Ê 

 هتأزجأ يأ :ذخل! نمك 3٠07/١[ :قئاقحلا نييبت] .ةالصلا نم غرف اذإ ىلوألل دجسي :رداوتلا ةياور فو :ةياورلا رهاظ 41

 .نيسلجب يف اهررك نمك لعجي الو «دحاو سلجم يف اهررك نم ئرحب امك «ةيتالصلا يهو ةدحاو ةدجس
 هدعب الث مث دجسو الت اذإ امو ءدجس مث راو 98 اةام لمشف «هقلطأ :2إ اهررك [ة. 8/1 :قىفاقمحلا يبت

 (قئارلا رخبلا) . لاط اذإ ام لمشف لکا ن قلطأ ف ١[ ۲ قلا كلا .دحأو اک ب الرف

 ف ام وأ ضرألا ىلع نوكي نأ امإ :لوألا ىلعو ءرحبلا وأ أولا يف نوكي نأ امإ ولخي ال يأ :سلجا لدبتي

 درحع لدبي الو هس لاقتالاب سلما لدبي لوألا ىلعف «رحشلا ىلع نرخي نأ امإو «هزيغو فئقسلاك اسانس

 ىلعو ؛ضرألاو طئاحلا يف ةبورضم داوعأ ىلع ةيقليو ىدسلا هديبو بهذي نأب ءادسإلا ةلاح يف ناك ول او مايقلا

 ءهقلطأ :لاقتنالاب [435:حالفلا يقارم نم] .هيف موعلاب :ثلاثلا ىلعو ءنصغ ىلإ نصغ نم لاقتنالاب :يناثلا

 .نيتوطح وأ ةوطخب سلجملا لدبتي الف «ثالث تاوطخب لاقتنالاب ديقم وهو

 لديتي ال ةيناثلا يقو «ةيدستلاب ناكملا فلتخي ال :ىلوألا ةلأسملا يف ليق هنإف ءاهلك لئاسملا ىلإ عحري :حصألا يف

 دجسملا لوط لثم هضرعو ضوحلا لوط ناك اذإ دمحم نع ةثلاثلا فو «نصغ ىلإ نصغ نم لاقتنالاب سلجم

 .رركتي هنأ حيحصلا :"ةيناخلا" يقو «ةدجس هيفكت هضرعو
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 ةعك رب الو ةئيقس رسل الو ءاريبك ل دجسملاو ؛تيبلا اياوزب لدبتي الو

 لكن ل سلججا

 «مایقو «دوعقو ءءاكتاب الو نتو ينمو «نيتمقل لكأو ةبرشو «نيتعكر بو

 ىلع بوجولا رركتيو ءايلصم هتباد ريسب الو «هتوالت لحم يف لوزنو «بوکرو
 أرقي نأ هركو «حصألا ىلع هسكعب ال يلاتلا سلجم دحتا دقو هسلجم ليدبتب عماسلا

 اهؤافخإ بدنو ءاهيلإ رثكأ وأ ةيآ مض بدنو «هسكع ال ةدجسلا ةيآ عديو ةروس
 ةدحسلا ةيأ

 لبق اهنم هسأر عماسلا عفري الو ياه دوجسلا مث «مايقلا بدن و اش بهأتم ريغ نع
 ةدححسلا

 ءاوناك فک ل ودجسيف «فافطصاللااب ن وعماسلا الو «مدقتلاب يلاتلا رم ۇي الو ءاهيلات

 ةدحاو ةدجس دجسي نأ :اهتيفيكو ؛ةمعيرحتلا الإ ةالصلا طئارش اهتحصل طرشو

 .ميلست الو دهشت الو دي عفر الب ١ كاعبسا انها :قيتريبكتا نيب

 .اريبك ناك ولو دجسم وأ «تيب يف ةيواز ىلإ ةيواز نم لاقتنالا درجع سلحملا فلتخي ال يأ :خلإ لدبتي الو
 كلذ أرق مث «رحآ ناكم ىلإ عماسلا لقتناو «دحأ هنم اهعمسو ةدجسلا ةيآ دحأ أرق :هلاثم :2! بوجولا رركتيو

 ىلع بوجولا رركت يلاتلا نود عماسلا سلجم لدبت ول يأ :حصألا ىلع .هنم لوألا عماسلا عمسو لحرلا
 لدبتي ملو «عامسلا هقح يف ببسلا نأل ؛عماسلا نع زركت ال هنأ :حصألاو «هسكع يف اوفلتخاو «عماسلا

 رگ .هطرتن عامسللاو اا هن ا ع "يفاكلا" ىف كلي فنصملا هححص ام ىلعو «هيف ةسلحب

 ١۹۹/۲[ :قئارلا رحبلا] .هيلع بوحولا
 [5.ه/١ :قئاقحلا نييبت] .اهاوس ام عديو ةدحسلا ةيآ أرقي نأ وهو «هسكع هركي ال يأ :هسكع ال

 لاق ةعامج هيب ناك" نإ .ءافحإو رهج نم ءاش فيك أرقي هدحو ىلاتلا ناك نإ :طيحملا" يف لاق :لإ اهؤافخإ بدنو

 دجسي نح ارهح اهأرقي نأ يغبن ني دوجسلا ءادأ مهيلع قشي ال هنأ هبلق يف عقيو دوجسلل نيثيهتم م DE :انخياشم

 ي اار 2 يبو هالا مهيلع قدي هلأ باق يف عو را تيد اراك ةو ف اا ا ؛هعم موقلا

 ناک يتوبسولا حح اراو ماقتا ر لاق او ا 1و ت مينوالتم قالو لسا میثأت نع ازرتحم رهجي الو هسفن
 ]۹۷£ ی اتاما ةيالاس | اساس قر فق لاق الا نوک یک الغا یک ل اميز ايسسير ا و لمسي لاتا

 ةريبكتو «عضولل ةريبكت :نيتريبكت ٤۹۸[ :حالفلا يقارم] .اهريغو ثدحلا نم ةراهطلا نم :ةالصلا طئارش

 ٤۹۸[ :حالفلا يقارم] .عفرلل



 ركشلا ةدجس 4 ةالصلا باتك

 كلا هدجس ف لصف

 باثي ةبرق یھ :الاقو ءاهكرتو ءاهيلع بائي اال ,مامإلا دنع ةهوركم کلا ةدجس

 .ةوالتلا هدجس لثم اهتئيه و ءاهيلع
 ى وتفلا هيلع ۾

 ةم ءعفدل ةمهم هدئاف
 5 5 مصحح دك و !١ 11 5 ت

 دجسم ۾ دحاو سلجم يف اهلك ةدجسلا نا ارك نم ؟ يفاكلا يف يفسنلا مامإلا لاق

 .همهأ ام هللا هافك ءاهنم لكل
01 

 «ىلاعت هللا معن ءاصحإ مدعل ؛اركش اهي وجو يفن دارأ لب «ةب رف اهتيعرش ين ةر د م ةنإ :ليق :مامإلا دلل

 .ةكم حتف موي 35 هللا لوسر لعف امك نيتعكر ةالص يف ركشلا مامتو ءامات اركش اهاري ال وأ ةحابم نوكتف

 5٠٠[ :حالفلا يقارم] .هنع نيتياورلا ىدحإ يف فسوي وبأو دمحم يأ :خلإ الاقو [195 :حالفلا يقارم]

 .ادجاس ٌر هب رّشب وأ هرسي رمأ هاتأ اذإ ناك #5 ىببلا نأ ركب يبأ نع يئاسنلا الإ ةتسلا ىور امل :اهيلع باغي

 رهاظلا وهو :"جاح ريمأ نبا" يقو ءنفي هبو :"ردلا" يقو «هالاق ام ىلع ىوتفلاو ٠٠١[« :حالفلا يقارم]

 دعب ةركت اهنكل «ئفي هب «ةبحتسم کلا ةدجسو ككل فو «ثيدح ام ريغ اهيف ءاج دقو ال فيك و

 ٠ 5٠| :يواطحطلا ةيشاح | .هوركم وهف هيلإ يدؤي حابم لكو «ةبحججأ و وأ ةنس اهنأ نودقتعي ةلهجلا| نأل ؛ةالصلا



 ةعمجلا ماكحأ 5١١ه ةالصلا باتك

 ةعمجلا باب

 «ةيرحلاو «ةروكذلا :طئارش ةعبس هبف عمتجا نم ىلع نع ضرف ةعمجللا ةالص

 «هيف عومجملا مويلا يأ لوعفملل نوكسلاب ةلعف نأل ؛لوعفملل ميملا نوكسب عامتحالا نم ىه :ةعمجلا باب

 نعم ميمت ةغل اهحتفو «ىحصفلاو ةروهشملا يهو «زاجحلا ةغل ميملا مض :"حابصملا" ينو ءافومضي ءارقلاو
 .ليقع ةغل افاكسإو «مويلا اب فصو امل الإو ثيناتلل ال ةمالع يف امك ةغلابملل اهؤاتو «عماجلا مويلا يأ لعاف

 ٠١١[ :يواطحطلا ةيشاح «حالفلا يقارم]

 امل نافكاإلا عريف اعون هيف انرثكأ امنإو :لاق مث ءاهتيضرف لئالد نايب يف "ريدقلا حتف" يف ققحملا لاطأ دق :نيع ضرف

 ىلص نمو :يرودقلا لوق مهطلغ أشنمو ءاهضارتفا مدع ةيفنحلا بهذم ىلإ نوبسني مهنأ ةلهحلا ضعب نع عمسن

 كرتل ةمرحلاف «"رهظلا تحصو هيلع مرح" :دارأ امنإو «هتالص تزاجو هرك هل رذع الو ةعمجلا موي هلزنم يف رهظلا
 .اهدحاج رافكإبو ءرهظلا نم دكآ ضرف اهكأب انباحصأ حرص دقو «هركذنس امل رهظلا ةحصو «ضرفلا

 ضعب اهعضو امنإو «رهظلا ةينب ةعمجلا دعب عبرألا ةالص مهلهج أشنمو ءاضيأ اننامز ةلهج نم كلذ رثك دقو :لوقأ

 سيلو ؛ةراتخملاب ةياورلا هله تسيلو «دحاو رصم يف اهددعت مدع ةياور ببسب ةعمجلا ةحص يف كشلا دنع نيرحأتملا
 اتالض مدعب ارارم تيتفأ نأ يل عقو يح «هيبحاصو ةفينح يبأ نع ًايورم اهدعب عبرألا ةالص رايتخا نيعأ لوقلا اذه

 ۳٠۸/۲[ :فذحب قئارلا رحبلا] .ضرفب تسيل ةعمجلا نأو «ضرفلا امأب ةلهجلا داقتعا ىلع افوحخ

 «كلذك طورش اهتحصلو «يلصملا يف يهو «تاولصلا رئاس طئارش ىلع ةدئاز طئارش اموحول نأ ملعا :طئارش ةعبس

 5٠7[ :يواطحطلا ةيشاح] .حصي ال يناثلا ءافتنابو «ءادألا حصي لوألا ءافتناب هنأ اهنيب قرفلاو «يلصملا ريغ يف يهو

 طرشبو «ءاقرألا ةيرحلا طرشبو «ىثنخلا جرخف ةيقيقحلا ةروكذلاب دارأو «ءاسنلا ةروكذلا طرشب جرح :خل! ةروكذلا
 قحلم فعض يذلا ريبكلا خيشلاو «ضيرملا ةحصلا طرشبو «ةيرقب ميقملا رصمت ةماقإلا نوك طرشبو «رفاسملا ةماقإلا

 .سبحلا نم فئاخلا سلفملا هب قحليو «م اظ نم ىفتحا نم ىلع بحت الف ؛ملاظ نم نمألا طرشبو «ضيرملاب
 نيييعلا ةا ظرشبو «بوحجولا هع طقسي ال الم ادح بجوت هنم ةيانحب هؤافتحا ناك نإ هنأ "اظ نم" :هلوقب دافأ

 :روعألا ىلع ةالضلا بوو "نينيعلا" :هلوقب دافأو رحاب وأ اعربتم دئاقلا ناك ءاوسو ال وأ ادئاق دحو .ىمغألا

 وأ نيلحرلا ىدحإ جولفم ىلع بحت اهنأ ىلإ ةراشإ مالكلا فو «نيلحرلا عوطقمو دعقملا نيلجرلا ةمالس طرشبو
 بوحول ناطرش امهأ عم لقعلاو غولبلا ركذي مل مل :تلق نإف ءالف الإو «ةقشم الب يشملا هنكمي ناك اذإ اهعوطقم

 .امي نيصاخب اسيل امهو «ةعمجلا ةالصل ةصاخلا طئارشلا ددصب فنصملا نوكل ؛امهركذي مل :تلق ؟ةعمجلا ةالص



 ةعمجلا ماكحأ ١5 ةالصلا باتك

 ةمالسو اظ نم نمألاو «ةحصلاو «حصألا يف اهيف ةماقإلا دح يف لحاد وه اميف وأ
 ضيرم ىلع بحب الف

 ناطلسلاو ,ةّؤانف وأ رصملا :ءايشأ ك اهتحصل طرتشيو «نيلج رلا ةمالسو «نينيعلا
 ةعمجلا ةالص ةحصل يأ مهَعوطقم ىلع بحت لف

 يف اهدصقب اهلبق ةبطخلاو «هجورخب لطبتو «هلبق حصت الف رهظلا تقوو «هبئان وأ
 ةالصلا لبق يأ

 ‹«حيحصلا 8 اجاوب ولو ةا مك دقعنت نم اهعامسل دحأ روضحو ءاهتقو

 ريصي رفسلا ةينب هقراف نم يذلا ناكملا وهو «رصملاب ةماقإلا دح يف لخاد وه لحم يف ةماقإلا يأ :خإ وه اميف

 ناك نم ىلع بحي الو «ةولغب هنع لصفني مل يذلا هئانفو رصملا ضبرك ءاميقم ريصي هيلإ لصو نمو ءارفاسم
 ةفلاخم نم كيلع الف «حصألا ىلع اديعب وأ رصملا نم ابيرق هداوس ناك ءاوس ءرصملا نم ءادنلا عم ولو «هحراح

 بجي فلكت ريغ نم هلهأب تيبيو ةعمجلا رضحي نأ نكم نإ هنأ "عئادبلا" يف ام هنمف هحيحصت ركذ نإو «هريغ

 EE :حالفلا يقارم «ي واطحطلا ةيشانخإ .ّخإ هيلع

 .هريغ وأ ديعلا ىلصم ناك ءاوس :هؤانف وأ .ةعمجلا ةالصل جرح اذإ ملاظلا نمأي مل نم ىلع بجي الف :ملاظ نم
 «هبئان وأ اهيف امامإ ناطلسلا مج يلصي نأ :ةحصلا طورش نم يناثلاو يأ :تاطلسلاو [505 :حالفلا يقارم]

 ىلع تبلغ : ى واتفلا عمم نع ةا حاتفم' فو | ۷ :حالفلا يقارم] ةا ةماقإب هرما نم و

 بجيو «نيملسملا يضارتب ايضاق يضاقلا ريصيو دايعألاو عمجلا ةماقإ نيملسملل زوجي راقكلا ةو نيسلسملا

 ]5.۷ :يواطحطلا ةا السم ايلا و اوسمتلي نأ مهيلع 5

 فالتحال رهظلا بي الف ءدهشتلا ردق دوعقلا لعب ولو رهظلا تق و ج ورخ ةعمحلا ةالص لطبت يأ : هج ورڪ لطبتو

 نم هنأل ؛حصت ال هيف ىلصو هلبق بطخ ولف :اهتقو ف[ :حالفلا يقارم] .ةبطخلا نع بوني ال هساطعل دمحف

 رضاحلا ناك اذإ ام لمشف هقلطأ :لإ دحأ روضحو ٠٠۹[ :يواطحطلا ةيشاح| .امي ةديقملا تايصوصخلا ةلمج

 .طقف ةأرما وأ يبص روضح يفكي الو هب ةعمحلا حصت ةبطخلا دعب رهطت وأ هريغ رضح

 .دحأ هرضخي مل نإو ءاهتحص هيبحاصو مامإلا نع يورو ءادحاو رضاحلا ناك ولو يأ :خلإ ادحاو ولو
 رع 1 ةناكضأت هيف يلصي يذلا لا وأ هرصق باہ مامإلا قلغ ول يح : ماعلا كذإلاو ١| ۰ :حالفلا يقارم]

 ٠ ١] :حالفلا يقارمإ] :ه کیف عماجلا كجا قىح صضعي ١ نکل ‹تحص هيف لوحدلاب سانلل نذأ إو



 ةعمجلا = ۱۷ ةالصلا باتك

 00 اهلقأ ةداوحسا كعب ر ناف ءدجسي يح مامإلا عم مهؤاقب طرشلاو

 دبعلل زاجو «نيلجر عم يص وأ ةأرماب حصت الو «تلطب هدوجس لبق اورفن نإو
 ةعمجلا دقعنت ال

 ميقيو ماكحألا ذفني ضاقو ريمأو تفم هل عضوم لك رصملاو ءاهي ءاهيف موي نأ ضيرملاو

 نوغأ ايتفم ريمألا وأ يضاقلا ناك اذإو ةياورلا رهاظ قم هتينبأ و «دودحلا

 22001111 ,زاجحلا ريمأ وأ ةفيلخلل ءمسوملا يف ىنمي ةعمجلا تزاجو «دادعتلا نع

 اهنِإو ,ةعامجلا نم اهيف دبال هنأ ىلع ءاملعلا عامجإل ؛رثكأف ةثالث مامإلا عم Tay :ةعامجلاو

 «ةعمحلا يف ةمامإلل مهتيحالصل ؛ىسرخلاو نييمألاو ىضرملاو نيرفاسملاو ديبعلا لمشف ةثالثلا ق ةلطأ ءاهرادقم يف اوفلتحا

 «نايبصلاو ءاسنلا هيلع دري الو ءامهقوف نم ايدتقي نأ احلصف ءسرخألاو يمألا ف مهلاح لثم وه نمل وأ دحاو لكل امإ

 ةياللث يأ ةثالث يف ءاتلاب نجر ءاسنلا نأل ؛لاخب اهيف ةمامالل مهتيحاللص مدعل «يهدحو محك حصت ال ةعمجلا نإف

 [774/؟ :فذحب قئارلا رحبلا] .لماكلا ىلإ فرصني قلطملاو «لماك لحرب سيل هنأل ؛يبصلا اذكو «لاحر
 هل ةعيرشلا ردص فييزتف «مامإلا نع "ةفحتلا" يف هب حرص امك كلذ ىلع ةردقلا هب دارملا :ماكحألا ذفني

 لوصحلا ال نأشلا :دارملاف :"يبيلحلا' يف انك كايرو راصمألا يف دودحلا ةماقإ يق اميس ال ماكحألا يف يناوتلا روهظب

 e ا © يف طرشب سيل نيمولظملا نع ملظلا عفد :حون ةمالعلا لاق «لعفلاب

 ملظأ وهو «جاجحلا فلحخ اهولص ةباحصلا نم ةعامج نأ لعفلاب عفدلا طارتشا مدع ىلع كالت انو «عفدلا ا

 ]1 :يواطحطلا ةيشاح]إ .ىلاعت هللا تلح

 ماكحألا اذفن نإو دودحلا ناميقي ال امههإف ؛ةيضاق تناك اذإ ةأرملاو مكحملا نع هب زرتحا :دودحلا ميقيو
 اذإ ةدلبلا نأ هرهاظو «"ريدقلا حتف" يف اذك .هكلم اهتماقإ كلم نم نأل ؛صاصقلا نع دودحلا ركذب ىفتكاو

 امأو :"عئادبلا" يف لاق ,هفالخ رهاظلاو ءاهيف ةعمجلا ةماقإ حصت الف ءارصم نوكي ال ةأرما اهريمأ وأ اهيضاق ناك

 ةعمجلا يفف «تاولصلا رئاس يف ةمامإلل ناحلصي ال امهنأل ؛ةعمجلا ةماقإ امهنم حصت الف «لقاعلا يبصلاو ةأرملا

 حلصت ةأرملا نأل ؛زاج ةعمجلا مه يلصي يح ةمامإلل اح اص الجر ترمأف ءاناطلس تناك اذإ ةارملا نأ الإ «ىلوأ

 [؟7/١٠7 :قئارلا رحبلا| .اهتبانإ حصتف «ةلمحلا يف ةيضاق وأ ناس

 لب ءايتفم رخآو ايضاق لحر نوكي نأ بجي ال ءاتفإلل حلصي املاع يضاقلا ناك اذإ يأ :خلإ يضاقلا ناك اذإو

 .[31 :يواطحطلا ةيشاح] ءةكم نم نيخسرف ىلع عضوم «رصقلاو رسكلاب يه :ىنمب .هدحو يضاقلا دوجو يفكي

 .خسارف ةعبرأ نمو ةكم نيب نأ "رحبلا" نم موهفملاو



 ةعمجلا ماكحأ ۱۸ ةالصلا باتك

 ةيهيزنتلا .ةهاركلا عم ةديمحت وأ ةحيبست وحن ىلع ةبطخلا يف راصتقالا حصو

 لبق ربنملا ىلع سولجلاو ,ةروعلا رتس و ,ةراهطلا : اتش رشع ةينامت ةطخلا ننس و

 موقلا لابقتساو ءاحلص تحتف ةدلب يف هنودبو «ةونع تحتف ةدلب لك يف هيلع

 ىلع ةالصلاو «ناتداهشلاو «هلهأ وه امي هيلع ءانثلاو هللا دمخ هتءادبو «ههح وب

 ,ةيناثلا ةبطخلا ءادتبا يف د ىبلا ىلع ةالصلاو ءءانثلاو دمحلا ةداعإو «نيتبطخلا

 دعا E TEE aA TE E a E NE RE Fa 1 ءمه رافغتسالاب نينمؤملل اهيف ءاعدلاو

 داوتسلا اي ال هتهحج وأ زعم نيم نع هعدنت ب بيظخلا سولح اوكي نأ اهيلع دازي هنإف؛ىيرقت لوق اذه :رشع ةينامت

 دعي مل نإو «هناذأ الإ ابنج ناك اذإ اهداعإ بحتسيو «هركي و زاح اک وأ اد بطخ ولف :ةراهطلا .ضايبلا وأ

 ناك نإو اعامجإ ةبطخلا ننس نموه :ةروعلارتسو [514 :يواطحطلا ةيشاح] .يبنجأاب لصفلا لطي مل نإ هأزجأ

 وأ ءناذألل وه له هيف فلتخا :سولجلاو ٠٠١[ :يواطحطلا ةيشاح] .أزجأ هنودب بطح ول يح «هتاذ دح یف انش

 5١٠[ :يواطحطلا ةيشاح] .هل ناذأ ال هنأل ؛ديعلا ف نسي ال لوألا ىلعو «ةحارتسالل

 بطخ نإو «رذع ريغ نم هركو ءأزجأ امهدحأ يف وأ امهيف دعق ولو «نيتبطخلا يف ناذألا دعب يأ :همايق مث

 ةدلب لك يف هيلع اثكتم هراسيب فيسلا نوكي ماق اذإ يأ :خل! فيسلاو [51© :حالفلا يقارم] .ًأزجأ ًاعجطضم
 نح ةب مكن واتاقيب «نيملسملا يديأي قاب كلذف مالسإلا نع متعجر اذإؤا«قيسلاب ثحففااهنأ يرل رع تحف

 هنأل ؛سوقو اصعك هريغ ىلع ءاكتالا هركي هنأ ىلإ ةراشإ هيفو 5١5[. :حالفلا يقارم] ؛مالسإلا ىلإ اوعحرت
 يف امك سوق وأ اضع ىلع كيم ةييدلاب 2 ماق هو هنأ تبث ةنأب جاح ريمأ نبا ةيف شقانو ؛ةنسلا فالح

 EE :يواطحطلا ةيشاح | . د واد ا

 نع ناك نمو «ههحوب لبقتسا مامإلا مامأ ناك نم :ةمئألا سش لاق «هرك هرهظ مهالو نإف :خلإ موقلا لابقتساو
 ؛بيطخلا مهلابقتسا كرتو ةلبقلا موقلا لابقتسا اننامز يف مسرلا :يسحرسلا لاقو «مامإلا ىلإ فرحنا هراسي وأ مامإلا نيمي

 31١5[ :يواطحطلا ةيشاح] .ماحزلا ةرثكل هتبطحح نم بيطخلا غارف دعب فوفصلا ةيوست جرحلا نم مهقحلي ال

 .ارس ةسفقن ف ذوعتلا دعب يأ :هتءادبو



 ةعمجلا ماكحأ ١8 ةالصلا باتك

 هركيو ‹«لصفملا لاوط نم ةروس ردعب نيتبطخلا فيفخنو .ةبطخلا موقلا عمسي نأو

 يف لوألا ناذألاب عيبلا كرتو «ةعمجلل يعسلا بجيو «ننسلا نم ءيش كرتو ليوطتلا
 ضرتفي

 اطاق تشب الو ءامالس دري الو «مالك الو ةالص الف مامإلا جرخ اذإو .حصألا
 اينيد وأ ايويند

 «تافتلالاو ثبعلاو برشلاو لكألا ةبطخلا يطا ةركو عهتالص نم عرفي نح

 دعب رصملا نم جورخلا هركو «ربنملا ىلع ىوتسا اذإ موقلا ىلع بيطخلا ملسي الو
 A KEK ‹تقولا ضرف نع زاح اهاذأ نإ هيلع ةعمج ال نمو «لصي مل ام ءادنلا

 ماد اه عع

 ؛ةلورهلا ال راقولاو ةنيكسلاب ايشام باهذلا دارأ :إ يعسلا بجيو .ىلوألا نود ةيناثلا يف رهجيو :موقلا عمسي

 وه :ليقف «عوحرلا يف اوفلتخاو .[517 :حالفلا . يقارم] هيلع ردقي نمل لضفأ يشملاو «نمؤملا ءامب بهذت اف
 [515 :يواطحطلا ةيشاح] .حصألا وهو «تاحاحلا رئاس ىلإ جورخلاك وه :ليقو «لضفأ يشملاف اهيلإ باهذلاك

 لاق «هدعب نيخيشلاو 5 هنمز يف ناك يذلا هنأل ؛ربنملا دنع يناثلا ناذألا وه ربتعملا :يواحطلا لاقو :حصألا يف

 [518 :يواطحطلا س .فيعض وهو :'رحبلا' يف

 هدوعص لبق ولو هروهظ درجع عنملا تبثيف عطاق دوعصلل همايقف الإو «تناك نإ هترجح نم يأ :خإ جرخ اذإو
 ةروذنم وأ ةوالت ةدجس وأ ةزانج ةالص وأ ةتئاف ءاضق تناك اذإ ام لمشف ةالصلا ىفنو «دعص اذإ :لبقو ؛ربنملا

 رور بن لب يج امو ورع ا هركي الف بيترت بحاص وهو ارتو ولو ةتئاف ركذت اذإ الإ ءالفن وأ

 ءاقلطم ةهارك ريغ نم مامإلا بطخ ولو هيف عرش ام متيف «جورخلا لبق عورشلا هركي ال هنأ دافأو :ةعمجلا ةحص
û E ISا ا ياسا  Î FIعفشلا هيلع بحو هنأل  

 ؛اهمتي هنأ حيحصلاو «قلطملا لفنلاك نيتعكرلا سأر ىلع عطقي :ليقف «ةعمجلا ةنس يف فلتخاو «هيلإ نو يناثلا

 [317 :رييغتب حالفلا يقارمو :يواطحطلا ةيشاح] .ةبحاو ةالصك هنأل
 .امثإ همالسب بكتريو «هدعب وأ غارفلا لبق هبلقب وأ هناسلب ناك اذإ ام لمشف هقلطأ :امالس درب الو

 :ةعمجلا هيلع بحت ال نم انحرخأو «ةيعيرحت نوكتف ةهاركلا قلطأ [ةعمجلا هيلع بحب نمل يأ] :جورخلا هركو
 37١[ :حالفلا يقارم] .يناثلا :ليقو ءلوألا ناذألا يأ :ءادنلا دعب .هجورخ يف ةهارك الف

 57١[ :حالفلا يقارم] .دعقمو ىمعأو ةأرماو قيقرو رفاسمو ضيرمك :هيلع ةع ال نمو
 رومأم هنكل «هريغو روذعملا قح يف رهظلا وه تقولا ضرف نأ ىلإ ريشم مالكلا :يناتسهقلا لاق :تقولا ضرف
 - هيلإ راصي ام لدبلا ةقيقح نأل ؛رهظلا نع الدب تسيل ةعمجلاف ؛:ةصخر هل روذعملاو ءامتح ةعمجلا ءادأب هطاقسإب



 ةعمجلا ماكحأ ۷۰ ةالصلا باتك

 هرهظ لطب اهيف مامإلاو اهيلإ ىعس نإف «مرح اهلبق رهظلا ىلص ول هل رذع ال نمو
 ةا ل يأ ةففحلا قا لبق

 000 ءاهموي رصملا يف ةعامجب رهظلا اق نوجسملاو روذعملل هركو ءاهك ردي من نإ دإو

 رئاتسمو ٠ قيقرو ضيرمك

 .ملعأ هللاو , ةعرج متأ وهسلا دوجس وأ كيقشعلا يف اهكردأ

 كلذ يف لقتسم ضرف يه لب «تقولا ضرف وه هنأل ؛اهنع الدب رهظلا سيلو «كلذك اذه سيلو ءلصألا رذعت دنع =
 [د*1 :فذحب يواطحطلا ةيشاح] .ةعمجلا نع زجعلا دنع هيلإ ريصملا زاوج بوجولا اذه ةدئافو ءرهظلا هب طقسي مويلا

 «راتخملا ىلع هلبق لطبي ال يح هراد نع لاضفنالا هنأ راتخملاو ءاهيلإ يعسلا عم يف اوفلتخا :اهيلإ ىعس ناف

 ماينإلا جيم جربتي نس لاعبي الإ ه7 لا نضام هي ةخسملا ف اسلاك ناك رال عم ا ديلا

 هب نالطبلاف ءاعامجإ هرهظ لطب ي مل مامإلا غرف دقو جرح وأ ةحاحل جرح ول هنأل ؛"اهيلإ" هلوقب ديقو ءاقافتا

 دعبل اهكردي مل اذإ ام لمشف قلطأ «عرش نكي مل وأ اهيف مامإلاو جرخ نأب اهكاردإ وجري ناك اذإ ام ديقم

 .عرش نكي مل وأ جورخلا تقو اهيف مامإلا نوك عم ةفاسملا

 هنإف «لمشأو ديفأ نوكيل هل رذع ال نم ىلإ ال رهظلا يلصم ىلإ دوعي "ىعس" :هلوق يف رتتسملا ريمضلا نأ ملعا مث

 .همامإ ىعسو اهيلإ عسي مل ول مومأملا نأل ؛يلصملا يعسب ديقو «هيعسب هرهظ نالطب يف هريغو روذعملا نيب قرف ال

 .مومأملا رضي الف ؛غارفلا دعب مامإلا قح يف هنالطب نأل ؛همامإ رهظ لطب نإو مومأملا رهظ لطبي ال هنإف
 ۲٣۹/۲[ :فذحب قئارلا رحبلا]

 دافأ ؛مهيلع ةعمج ال هنأل ؛داوسلا لهأ قح يف ةهوركم ريغ ةعامجلا نأل ؛"رضملا"ب ديق :خلإ روذعملل هركو

 ءادأ نإف «ىلوأ ناكل نوجسملاو روذعملا فنصملا فذح ولو ءاهطئارش عامجتسال ةحيحص ةالصلا نأ ةهاركلاب

 :"ةصالخلا" يف امل ؛ىلوأ ناكل "مامإلا ةالض لبق ادرفنم هؤادأو" :داز ولو ءاقلطم ةعمجلا موي هوركم ةعامجب رهظلا

 اهنإو «حيحصلا وه هركي هرخؤي مل نإو «ةعمجلا ةالص نم مامإلا غرفي نأ ىلإ ةالصلا رخؤي نأ ضيرملل بحتسيو

 نإ نينوجسملا نأ :"جاهولا جارسلا" يف نإف «نجسلا لهأ ين فالتخالل روذعملا يف هلوحد عم ”نوجسملا ب حرص
 ديقو «ةعامجلا روضح مهيلع ناك «ةثاغتسالا مهنكمأ نيمولظم اوناك نإو «موصخلا ءاضرإ ىلع اوردق ةملظ اوناك

 ديقو «ةعامجلا بحتست ال ناك نإو ءةماقإو ناذأب رهظلا ىلصي روذعملا نأ :"قيرافتلا" يف امل ؛ ةعامجلا ب

 [؟ 41/9 :فذحمب قئارلا رحبلا] .ةعامج اولصي نأ سأب ال اهريغ يف نأل ؛"رهظلا"ب

 راتخملا نأب بيحأ «راتخملا فالخ وهو «ديعلاو ةعمجلا ف وهسلل دجسي هنأب رعشي اذه نإ :ليق نإ :وهسلا دوجس

 [977 :يواطحطلا ةيشاح] .هزاوج مدع راتخملا نأ ال «ةنتف يف سانلا عقي الثل ؛هكرت ىلوألا نأو امهيف بوجولا مدع



 نيديعلا ةالص ۷۱ ةالصلا باتك

 نيديعلا باب

 ةبطخلا ىوس اهطئارشب ةعمجلا هيلع بحت نم ىلع حصألا يف ةبجاو ديعلا ةالص

 .ديعلا ةالص ىلع ةبطخلا تمدق ول امك ةءاسإإلا عم اهودب حصتف
 ائیسم نوكي امك

 ءارتوو فره لوكأمللا نرخي ناو «لكاي تأ :اهش رضع اةثالث رطنفلا ف بدنو
 تبجو نإ رطفلا ةقدص يدؤيو «هبايث نسحأ سبليو «بيطتيو «كاتسيو «لستغیو

 اهسبل حابب يلا يأ نونسم لاستغالا

 ةعرس وهو ريكبتلاو قال س ا ةرثك و «ةشاشبلاو ح رفلا رهظيو هيلع

 3 «ةهبح دجسم 5 حبصلا ةالصو «ىلصملا ا ةعراسملا وهو راكتبالاو «هابتنالا

 0006 .ةياور يل ىلصملا ىلإ ىهتنا اذإ هعطقيو ةارس اربكم ايشا ىلصملا ىلإ هجوعي

 حرفلاب زون دوعي هنأل وأ «ةيويلدو ةينيد «هدابع ىلإ ناسحاإلا دئاوع هيف ىلاعت هلل نأل ا يم” : نيديعلا

 هيف سلا ع امقخالا وأ ةاهعوحر يأ اهوفقب ًالؤاقت:ةلفاقلا تيم" امت هكر دأ نم ىلع دوعلاب ةلؤاقتو:ءوورسلاو
 "ريغصلا عماجلا" يف دمحم لوقل ؛ةنس ا ىنرخا ةياور يقو :حصألا يف [03717 :حالفلا يقارمو يواطحطلا ةيشاح]
 ىرخألاو ءةنس امهنم ىلوألاو ءامهنم ادحاو كرتي الو ءاعيمج امهدهشي :لاق ءدحاو موي يف ناعمتجي نيديعلا يف

 ءاهيف فالح ىلع ةعمجلا يف ةروكذملا ةعامجلا نم دبال هنأ هرهاظ :اهطئارشب [؟ 47/7 :قئارلا رحبلا] .ةضيرف
 [37/ :يواطحطلا هلع ؟”اهطئارشب" :لاقي نأ حصي فيكف «ةعامج مامإلا عم انه دحاولا نإف ؛كلذك سيلو

 ةراهطلا يقو ءابحتسم انهه لسغلا دع :تلق نإف :لستغيو .ىلصملا ىلإ هباهذ لبق رحفلا دعب يأ :لكأي نأ
 رئاس دعو «بحتسملا ىلع ةنسلا لامتشال ؛ابحتسم هامسو «ةنس هنأ حيحصلاو «هيف فالتحالل :تلق ؟ةنس
 ۲٤۸/۲[ :قئارلا رخبلا] .ةنس بتكلا ضعب يف انه ةروكذملا تابحتسملا
 لبق هلك مالكلا نأل ؛كلذك وهو ءابوستم ءاقأألا توکی نأ يضتقيف «'"لكأي" ىلع فوطعم :لإ ةقدص يدؤيو
 «جورخلا لبق هموي :اهيناث ءزئاج وهو «ديعلا موي لوحد لبق :اهدحأ :لاوحأ رطفلا ةقدصلف ءىلصملا ىلإ جورخلا

 هنأ الإ ءريحأتلاب مثأيو «حيحص وهو «رطفلا موي دعب :اهعبار «زئاج وهو «ةالصلا دعب هموي :اهثلاث ءبحتسم وهو
 ۲٤۸/۲[ :قئارلا رحبلا] .ءادألاب لوزي مث «مثأي هنإف «ةردقلا دعب جحلا رحأ نمك ءادألاب عفتري

 ىلع ًءانب رصملا يف ءافعضلاب ىلصي نم فلختسيو («ةتابحلا ىلإ مامإلا جرخي نأ ةنسلاو :ىلصملا ىلإ هجوتي مث

 - «كلذ هل فلختسي مل نإو عضاوم ةثالث يف زوجت دمحم دنعو «قافتالاب ةزئاج نيعضوم يف ديعلا ةالص نأ



 نيديعلا ةدابص 11 ةالصلا باتك

 ةالص لبق لفنتلا هركيو و قات يك ب يمأ هلی هر

 ةحص تفوو «روهمجلا نايا ىلع قف ياما ي اهدعبز «تيبلاو ىلصملا يف
 ف هرکی الف ديعلا ةالص دعب يأ ا اقافتا

 ا متوملاو مامإلا

 م کا 3 7 0 2 در م .ةاهتم لک یل اید قرا ءاثالث دئاوزلا

 أدتبا يال مق اذإف «ېکرب م م «رتغأل كبر مسا حسو مل بدنو «هروس

 و رکی “ةيشاغلا ة ةروس نوكت نأ بدنو «ةروسلاب مث «ةحتافلاب مث «ةلمسبلاب

 دئاوزلا تاريبكت ميدقت نم ىلوأ اذهو لوألا يف امك اهيف هيدي عفريو ءاثالث دئاوزلا

 ê i هاا ؛زاج اهيف ةءارقلا ىلع تاريبكتلا مدق نإف ارقا ىلع ةيئاشلا ةعكرلا ف

 اسمع لاق «ةنابحلاب تملا عانب 5 اوفلتحاو «ةنابحلا ىلإ رينملا ج رڪ الو ا ال ديعلل زئاجعلا جرخنو

ak4۱/۲ :ريدقلا حتف] .هب سأب ال ةفيتح يبأ نعو «ءاننامز يف نسح :هداز رهاوج لاقو [ 

 مر لفن لب ديع ةالص نوت ال نعم «سمشلا ع افترا لبق حصت كل اشآ هتف دقعسا ج! عافترا نم

 .اربش رشع انثا وهو :حمر ردق ١51/7[ :قئارلا رحبلا] .ةعمجلا يف امك تدسف اهئانثأ ف سمشلا تلاز ولو

eحالفلا : [orكيف فاتن ال «بحاولا كين طرتشي الو :يوني نأ  . 

 ءمامإلا نع ًايئان قا نم للا ثار دقق و 5-5 ولف «ميظع عمجب ماقت یا ةالص نأل ؛؟تاحيبست

 ماحزلا هک كلذ قفلتخي لب «عزالب ردقلا اذه سيل :طوسبملا ف لاقو .E نم ردقلا ادب لوا هابتشالاو

 | 4 5/7 ةيافكلا ]| .مهتلقو موقلا ةرثك بسحب فلتخي كلذو ءموقلا نع هابتشالا ةلازإ دوصقملا نأل ؛هتلقو

 ىلع ريبكتلا ةدايز نم ىلوأ ةعكر لك يف اثالث ريبكتلاو نيتءارقلا نيب ةالاوملا وهو لعفلا اذهو يأ :ىلوأ اذهو
 فالح عومججا ثيح نم يديألا عفرو ريبكتلا نأل :"ةيانعلا" يف لاق :لإ ميدقت نم .ةعكر لك يف ثالثلا

 ناكو ‹حاتتفالا ةريكتك هي ره يح نيدلا مالعأ رم ريثكعلا 3 وأ ليلقلاب ذحألا ناكف «تاولصلا ف دوهعملا

 ثيح نم اَهوقل ؛حاتتفالا کش اهقاحلا بحي ىلوألا ةعك رلا يفف «مضلا ةلع ةيسنجلاا نأل ؛عمجلا هيف لصألا

 [7/7 :ةيانعلا] .اهيلإ مضلا بحوف «ع وكر لا ةريبكت الإ دحوي مل ةيناثلا فو «قبسلاو ةيضرفلا



 نيديعلا ةالص V۳ 1 ةالصلا بانك

 هتتاف نمو ءرطفلا ةقدص ماكحأ امهيف ملعي نيتبطخ ةالصلا دعب مامإلا بطخي مث
 ىحضألا ماكحأو ىطقف دغلا ل رعب pt ءاهيضقي هي مامإإلا حق ةااصلا

 ملعيو ءارهج قيرطلا يف ربكيو «ةالصلا نع لكألا رخؤي ىحضألا يف هنكل ءرطفلاك
 ىلصملا ىلإ ابهاذ ا

 La SxîyÊ ie RÎ ı0ı ؛مايأ ةثالث ىلإ رذعب رخؤتو «ةبطخلا يف قيرشتلا ريبكتو ةيحضألا

 مكو .ءبحت مو «بحت نملو «بحج نم ىلع :ةسمخ اهماكحأو :"جاهولا جارسلا" يف لاق :خلإ ةقدص ماكحأ

 امأو «نيكاسملاو ءارقفللف :بحت نمل امأو «باصنلل كلاملا ملسملا رحلا ىلعف :بجت نم ىلع امأ بحت امو «بحت

 مم امأو «بيبز وأ ريعش وأ رمت نم عاص وأ رب نم عاص فصنف :بجحت مك امأو ءرجفلا عولطبف :بحت م

 [654/؟ :قئارلا رحبلا] .ةميقلابف اهاوس ام امأو ؛ةروكذملا ءايشألا ةعبرأ نمف :بحت
 ؛مامإلا اهالص ىلا ةالصلا هتتاف يأ "ةالصلا" :هلوقب طبترم "مامإلا عم" :هلوق نأ ملعا :خ ! ةالصلا هتتاف نمو

 اإ :اذه ديعب لاق هنإف ؛اعفادت خيشلا مالك يف نأ نوضرتعي مث «"هتتاف" :هلوقب طبترم هنإ :نولوقي اننامز ةلهجو

 .دروملا اذه لثم مهفلا ءوس كدروي نأ «كاشاح مث «كاشاح «دغلا ىلإ رذعب رخؤت

 «لاوزلا دعب تناك اهنأ رهظف ميغ يف اهولص وأ ءلاوزلا دعب اودهشو لالما مغ نإ لثم :خإ ردعب رخؤتو
 [577 :حالفلا يقارم] .دغلا يف حصت ال رذع نكي مل اذإف «ةهاركلا يفنل ال زاوجلل رذعلا ٌديقو ءرحؤتف
 هقلطأ [(يواطحطلا ةيشاح) يلصي نأ ىلإ هحبص نم موصلا يناني ام لك رخوي اذكو] :خإ لكألا رخؤي
 .داوسلا يف ناك نمو ءرصملا يف ناك نم لمشو «هقح يف ريخأتلا بحتسي ال هنإ :ليقو «يحضي ال نم لمشف
 ريبكت نأ عم ءاوركذ اذكه «تقولا ماكحأ ميلعتل تعرش األ :ةيحضألا ملعيو [”55/؟ :قئارلا رحبلا]
 ف هماكحأ مهملعي نأ بيطخلل يغبنيف هؤادتبا هنإف «ةفرع موي هوملعتيل ةفرع موي لبق هميلعت ىلإ جاتحي قيرشتلا

 رطفلا ديع لبق ىلا ةعمجلا يف رطفلا ةقدص ماكحأ مهملعي نأ هل يغبني امك «ىحضألا ديع لبق يلا ةعمجلا

 مهمالك نم دافتسيو «ءاملعلا قنع يف ةنامأ ملعلاو ءالوقنم هرأ مو «ىلصملا ىلإ جورخلا لبق اهوجرخيو اهوملعتيل
 اننامز يف اصوصح ةعمجلا ةبطخ يف اهايإ مهملعي هنإف «ماكحألا ضعب ةفرعم ىلإ ةجاح مهي ىأر اذإ بيطخلا نأ
 [؟57/؟ :قئارلا رحبلا] .ىفخي ال امك ةالصلا ماكحأ مهملعي نأ يغبنيف «ملعلا ةلقو لهجلا ةرثك نم
 يحاضألا موحل قيرشتب مهداع ترج دقو ءسمشلا يأ ةقرشملا يف هئاقلإب محللا ديدقت :ةغللا يق وه :قيرشتلا

 موي :اضيأ ةثالث رحنلا مايأو «قيرشتلا مايأ ةثالثلا هذه تيمسف ءرشع ثلاثلاو رشع يناثلاو رشع يداحلا مويلا يف
 .طقف قيرشت عبارلاو ءطقف رحن اهنم لوألا :ةعبرأ عومجملاف «هدعب نامويو «ةجحلا يذ نم رشاعلا وهو ءرحنلا
 (حالفلا يقارم) .ىحضألا ديع ةالص يأ :رخؤتو [570 :يواطحطلا ةيشاح| .قيرشتو رحن ناطسوتملاو



 ا

 روف ةرم ديعلا r ةقرع رجف دعب نم قيرشتلا 2 بجو :ءيشب سب فيرعتلاو
 - سدو بحي اذك ۾

 نم ىلع ضرف لك روف بجي :الاقو كي ةفينح بأ مامإلا دنع ىثنأ وأ اقيقر وأ ارفاسم

 ريبكتلا فارصا ضف اهنكلر

 هياعو (لمحي هبو ؛ةفرع مر نف سماخملا رقع ىلا ايورقا وأ ارفاسم وأ اذررفنم ولو هالص

 هج ف RATE د HEEE EDE EK هوه E هم ند SEE ماالو وفل

 نيديعلا ١ ا/ ع ةالصلا باتك

 معتف «يفنلا عضوم يف ةركن وه «ءيشب سيل نيفقاولاب اهيبشت اهريغ يف ةفرع موي سانلا فوقو يأ :ءيشب سيل
 هلعلو ۱۷۷/١] :راتخملا ردلا] .كلذ بحتسي :ليقو «ةحابإلا ديفيف بحتسمو بحاوو ضرف نم ةدابعلا عاونأ

 م25 سابع نبا نأ يور امل ؛هركي ال هنأ :لوصألا ةياور ريغ يف دمحمو فسوي يبأ نعو :"ةياهنلا" لوق نم دارملا
 اسف ىلوألا وهو :لاق مث «ةهاركلا لوصألا ةياور نم هلباقم نأ ديفي اذهو : "حفلا" يي لاق . ةرصبلاب كلذ لعف

 يف ام رهاظ نأ "رحبلا" يف لب ؛"ردلا" يف امك ةهاركلا حيحصلا نأ :لصاحلاو «ماوعلا نم عقوتت ةيداقتعا ةدسفمل

 ٠۷۷/۲[ :راتحما در] .هريغ ذوذشو ةهاركلا حيحرتب ةقطان مهقرابع نأ :"رهنلا" فو «ةيميرحت اأ "نايبلا ةياغ'

 «هترابع يف بقع :"دعب"ب دارملاف «ةفرع موي رجف بقع هلوأ نأ دافأف «هتقو نيب :لإ قيرشتلا ريبكت بجيو

 :هلوق يفو ءايغملا يف لخدت ىلا تاياغلا نم يهو «هعم يأ "ديعلا رصع ىلإ ":هلوقب هرخآ دافأو «هيف فالح الو

 نأ ريغ نم اهروفو ةالصلا ربدف :هئادأ لحم امأو امال ريبكتلا رركي هنأ يعفاشلا نع لقن ام در ىلإ ةراشإ "ةرم"

 نم جرح وأ ايهاس وأ ادماع ملكت وأ ادمعتم ثدحأ وأ ةهقهق كحض ول يح «ةالصلا ةمرح عطقي ام للختي

 .ربكي ال ءءارحصلا يف فوفصلا زواج وأ دجسملا

 ةالصلا ضرفلاب دارأو ءاهبقع ريبكت الف ةلفانلا نعو «نيديعلاو رتولا ةالصك بحاولا نع "ضرف لك" :هلوقب زرتحاو
 ىلع ريبكت الف ةعامجلاب ديقو «ةبوتكم تناك نإو ةزانحلا ةالض بقع ريبكت الف ءسمخلا تاولصلا نم ةضورفملا

 يح حصألا ىلغ طرشب تسيل األ ؛ةيرحلا طرتشي م و ءةارعلاو ءاسنلا ةعامج نع ازارتحا و اهوكب ديقو «درفنملا

 يف نورفاسملا ىلص ولو «هيلع ريبكت الف ءرفاسملا نع ازارتحا ةماقإلا طرشو «ريبكتلا مهيلعو هيلع بجو ًاموق دبعلا مأ ول

 ۲١۸/۲[ :قئارلا رحبلا] .ىرقلا لهأ نع ازارتحا رضملاب ديقو «"عئادبلا" يف امك حصألا ىلع ةعامج رصملا
 ةفاك و راصمألا ةماع يف ىوتفلاو لمعلاو :"ىيتجملا" يفو :2! لمعي هبو .اًدح دمحمو فسوي وبأ يأ :الاقو

 [؟ 58/7 :قئارلا رحبلا] .امطوق ىلع راصعألا



 نيديعلا ةالص V0 ةالصلا باتك

 هللاو هللا الإ هلإ ال ءربكأ هللا ءربكأ هللا :لوقي نأ ريبكتلاو «نيديعلا ةالص بقع

 يف ريبكتلا نوري اوناك انخياشم نأ تعم :لاق رفعح يبأ هيقفلا نع :"ةيريهظلا" يف :نيديعلا ةالص بقع

 ةفوكلا لهأل يغبني :ةفينح يبأل ليق :"قيرافتلا عمج" نع "ةياردلا" يفو «"رحبلا" يف امك رشعلا مايأ يف قاوسألا

 يفي فسوي نب ميهاربإ ناك :ثيللا وبأ ركذو «معن :لاق ؟قاوسألاو دجاسملا يف قيرشتلا مايأ اوربكي نأ اهريغو

 [31475 514١: :يواطحطلا ةيشاح] .رشعلا ّمايأ قاوسألا يف ريبكتلاب
 :لاقف اع ميهاربإ ىلع ةلجعلا فاح نابرقلاب ءاج امل تاع ليربج نأ يور ام كلذ لصأ :ليق :لإ ريبكتلاو

 «ريكأ هللا :لاق ءءادفلاب ليعامسإ ملع املف ءربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال :لاق ميهاربإ هآر املف ءربكأ هللا ءربكأ هللا

 ربكأ هللا :ةفرع موي ىلبق ۽ ءايبتألا تلاقاو تلق ايم لضفأ :لاق 5 هللا لوسر نأ | رق رمع نبا یورو فيلا ليد

 ]44/۲ :ةيانعلا | .دمحلا هلو رک ا هللا ريك هللا و هللا الإ هلإ ال ءربك أ هلأ



 عازفألاو فوسخلاو فوسكلا ۱۷٦ ةالصلا باتك

 عازفألاو فوسخلاو فوسكلا ةالص باب
 الو ناذأ الب ءناطلسلا رومأم وأ ةعمجلا مامإب فوسكلل لفنلا ةئيهك ناتعكر نس

 لیوطتو ءامهليوطت نسو «ةعماج ةالصلا :ىداني لب ةبطخ الو رهج الو ةماقإ
 ةرقبلا ةروس وحن

 لبقتسم امئاق وأ تايد نإ e al مامإلا وعدي م ءامضد وجسو امهعوكر

 ءاعدلل ربتملا دعصي ال

 رضخحي 1 لإ و «سمشلا الحا لمكي یج هئاعد ىلع نونمؤيو «نسحا وهو «سانلا
 ةلبقلا لابقتسا نه

 .عزفلاو ةكييكلا حيرلاو ءاراش ةلئاملا ةملظلاو «فوسخلاك ىدارف اري مامإلا
 اراهن ول ناك اليل

 ءاهرادقم لقأل نايب :ناتعكر ٠٤٤[ :يواطحطلا ةيشاح] .ةملظلاو ةديدشلا ا ةلزل زلاك :عازفألاو

 [3 44 :يواطحطلا ةيشاح] .عبرأ لضفألاو «نيعفش لك وأ ةميلستب عفش لك «رثكأ وأ اعبرأ ىلص ءاش نإو

 «ةءارقلاب مايقلا ةلاطإ يقو ءةهوركملا تاقوألا يف زاوجلا مدعو ةماقإلاو ناذألا مدع يف يأ :2إ لفنلا ةئيهك

 [5 44 :يواطحطلا ةيشاح] .لفنلا صئاصخ نم يه يلا ةيعدألاو

 ىوس كلذك وهو «ةعمجلا طئارش نم اه دبال هنأ ىلإ ةراشإ هيفو «ةعمجلا ةماقإ هب حصت مامإ يأ :ةعمجلا ماماب

 امأ «عضوملاو «تقولاو ماما ةءايشا ةبالب سمشلا فوسک ق بحتشتسي :يباجيبسإإلا ةمالاعلا لاق ةبطخملا

 امأو ضم ع وطتلا كبف حابي يذلا وهف :تقولا امأو «نيديعلاو ةعمجا ةيآلو هل نمو يضاقلا و هَ ناطلسلاف :مامإلا

 ‹لضفأ لوألاو «يهأزحأ رحل آ عضوم ف | ولص ولو «عماجلا كح نما وأ ديعلا اص كيف ىلصي يذلا وهف : :عضوملا

 EE :يواطحطلا ةيشاح] .ةيحان لك يف عمجي ن أهركيو «زاج مهزانم يف انادحو اولص ولو

 [هؤد :يواطحطلا ةيشاح| .ريخخاو ءادتبالا ىلع امهيف عفرلا حصيو ؛ةالصلا اورضخا يأ ءارغإلا ىلع بصنلاب :ةذاصلا

 4٦] :حالفلا يقارم] .مهزانم يف اعبرأ وأ نيتعكر :ىدارف اولص



 ءاقستسالا ةالص ۷۷ ةالصلا باتك

 ءاقستسالا تان

 g1 ف :م مايأ ةثالث هل ج ورخلا بحتسيو «رافغتسا هلو «ةعامج ريغ نم ةالص هل

 لاح عنج

 مهسوۋر قيسك ا ىلاعت هلل نيعشاح نيعضا وتم نيللذتم ةعقرم وأ ةليسغ ةقلح وات

 .r موصل لوا ةعقرم اهرك

 ا 1

 «هيدي اعفار ةلبقلا لبقتسم مامإلا موقيو ا یبا ةنيدم لهأل اضيأ كلذ يغبنيو
 هئاعد ةلاح

 .اثيغم اثيغ انقسا مهللا 5 وقي هئاعد وا ل ونم ۇي عةلبقلا نيلبتتسم - سانلاو
 ارطم

 كك1ك MOE OE N o افقد اعيرم ام
 لطلا هدضو

 [3 ٤١ :حالفلا يقارم] .ءانثلاو دمحلاو رافغتسالاب ىلاعت هللا نم يقسلا دابعلا بلط يأ ءايقسلا بلط وه :ءاقستسالا باب

 .ديعلاك ةءارقلاب امهيف رهجي «نيتعكر مامإلا يلصي :دمحمو فسوي وبأ لاقو «مامإلا دنع اذه :ةعامج ريغ
 ةالضلا ف فلتحا امل :لصاحلا :هلئالدو هيف بهاذملا فالتحا درس ام دعب يواطحطلا لاقو «[3 45 :حالفلا يقارم]

 هلوق اهتينسب هلوق مدع نم مزلي الو ءاهتينسب ةفينح وبأ لقي مل ةنسلا تابثإ هب حلصي ال هجو ىلع اهمدعو ةعامجلاب
 ذاتسألا لاقو [5 43 :يواطحطلا ةيشاح] .زاوجلاب لئاق وه لب «بصعتلاب نيلغتشملا ضعب هنع هلقن امك ةعدب اهأب
 ةالص ةينس نأب لئاق وه لب :ةعامجلاب ةالصلا يف ةينسلا رصح ركنأ كني ةفينخ ابأ نإ :هرس هللا سدق دنحلا خيش

 .امهريغو ةالصلاو رافغتسالا نم عرشلا بحاص نع ةيورملا قيرطلا نم لكب ىدأتت ءاقستسالا

 ىصقألا دجسملا وأ مارحلا دجسملا يف مهفإف «سدقملا تيبو ةكم يف الإ ءارحصلل نوحرخيو يأ :خإ ةكم يفو

 55٠[ :حالفلا يقارم] .يوبنلا دجسملاب ءاقستسالل عامتجالا يأ :كلذ يغبنيو 55٠[ :حالفلا يقارم] .نوعمتجي

 نه كارلا ينا وأ عيش صنم ال يأ ةرحفاو دملا :انينه (حالفلا يقارم) .ةدشلا نم اذقنم يأ «هلوأ مضب : اثيغم

 :ءيرملاو ءارهاظ عفانلا :ءئهلاو «ةبقاعلا دومحم يأ «زمملاو دملابو هلوأ حتفب :ائيرم ١[ :حالفلا يقارمإ .ررض ريغ

 35١[ :حالفلا يقارم] انا عفانلا

 ميملا حتف زوجيو «هلوأ رسكب بصخلا يهو ةعارملا نم ةدايزلا يهو «عيرلاب ايتآ يأ ؛ةيتحتلابو ميملا مضب :اعيرم
 «تءاش ام تلكأ ةيشاملا تعتر نم ةيقوفلا وأ «عيبرلا لكأ "ريعبلا عبرأ" نم ةدحوملاب وأ «ءامن يأ عير اذ يأ انه

 55١[ :حالفلا يقارم] .رابك هرطق وأ ريخلاو ءاملا ريثك يأ :اقدغ ٠١١[ :حالفلا يقارم] .دحاو دوصقملاو



 ءاقستسالا باب ۷۸ ةالصلا باتك

 هرضحي الو ,ءادر بلق هيف سیلو ءارهجج وأ ارس ,ههبشأ امو ءامئاد اقبط ءاحس اللجم
 ءاقستسالا هيلإ ةحاحلا ءاهتنا ىلإ

 [507 :حالفلا يقارم] .سرفلا لجك تابنلاب ضرألل وأ همومعل قفألاب اتا عا هالا کب اللم

 [357 :حالفلا يقارم] .ىرح يأ حس نم ضرألا ىلع عقولا ديدش يأ «ءاحلا ديدشتو ةلمهملا نيسلا حتفب :اًحس

 مم هانركذ يذلا هبشأ يأ :ههبشأ امو [هه7 :حالفلا يقارم] .اهمعي نح ضرألا قبطي يأ «هلوأ حتفب :اقبط
 ركني ملو «هريغو 5 رمعك ةباحصلا لعف مدعل :خ2لإ بلق هيف سيلو ٠٠١١[ :حالفلا يقارم] .ماقملا بساني

 [555 :يواطحطلا ةيشاح] .ةنسلا نم هنوك ركنأ لب «ثيداحألا يف دراولا ليوحتلا مامإلا
 ةصاخلا ةمحرلا هب ديرأ نإ هنأ هيلع دروأ «ةنعللا مهيلع لزنت امنإو «ةمحرلا لازنتسال هنأل :يمذ هرضحي الو

 نونكمي ال نكلو اذه اهلهأ نم رفاكلاو ءايندلا لهأل ةماعلا ةمحرلا وه يذلا ثيغلا لازنتسال وه امنإو «عونممف
 [1۲/۲ :ريدقلا حتف] .ماوعلا ءافعض هب نتفي دقف اوقسي نأ لامتحال ؛مهدحو اوقستسي نأ نم



 فوخلا ةالص ۱۷۹ ةالصلا باتك

 ف وخلا ةا باب

 تاك جرحا رح ع زانت اذإو ج وأ 3 ف وب ۾ ودع روھ ةزئاج يه

 ةا نم مك ر :قرخألاب وعلا ءازإب اار نال ياق ار انا

 قرخألا ةفتاطلا أ ماما

 «كلت تءاجو ءةاشم ودعلا ىلإ هذه يضمتو «برغملا وأ ةّيعابُدلا س .نيقغكوو
 شام عم

 ةءارق كلاب اومتأو ىلوألا توءاجب 3 ودعا ىلإ ويهدي «هدكح و ملسو ي ام مم قلق

 ىلوألا ةفئاطلا

 دتشا لإو «ةءارقب يهب ام اولص اوؤاش نإ ىرحألا تواحب 3 ا اوملس ۾

 ةاليضلا ا مهفاكم ۴ نرالا ةفئاطلا ودعلا ىلإ 1

 . «ودع روضح الب زج ملو ءاوردق ةهج يأ ىلإ ءاميإلاب ىدارف انابكر اولص فوخلا
 ف وخلا ةالض

 يضقي يح «رفاسملا فلخ ميقملا همالك مع :نيتفئاط مهلعجيف .ةيتآلا ةفصلاب فوخلا ةالص يأ :ةزئاج يه

 لهأ نم وهف «عفشلا نم ةعكر كردأ نإ قوبسملاو «ةيناثلا نم ناك نإ ةءارقبو «ىلوألا نم ناك نإ ةءارق الب ثالث

 نم هسأر عفر ام دعب يئانثلا يف ودعلل يضمت امنإ مامإلا عم تلص يلا ةفئاطلا نأ ملعاو «ةيناثلا نمف الإو «ىلوألا

 [دهه :يواطحطلا ةيشاح] .ةيناثلا ىلإ لوألا دهشتلا نم مامإلا ماق اذإ يئانثلا ريغ يفو ؛ةيناثلا ةدجسلا

 .نيتعكر ةروكذملا ىلوألاب ىلصو يأ :نيتعكرو .ديعلاو «ةعمجلاو «رفسلاب ةروصقملاو «حبصلاك :ةيئانثلا
 :حالفلا يقارم] .تلطب ودعلا ةلباقمب فافطصالا ةهج ريغل اوشم وأ اوبكر نإف :ةاشم [555 :حالفلا يقارم]

 |3557 :حالفلا ىقارم] .مامإلا عم اومرحأف ءةسارحلا يف تناك لا ةفئاطلا :كلت تءاجو [7

 «ةبراحم اب مفومجهي لب «نيلزان اولصي نأب ودعلا مهعدي ال نأ وه :انه فوخلا دادتشا نعم وا دعشا نإو

 (ةيافكلا) .ىلوأ اذهب زوجي نالف «رذعلا اذه نود رذعب زوجت ةبادلا ىلع السلا نألا قللذو ؛ىداوف انا نولصيف

 .حباسلا قيرغلاك ة ةالصلل دسفم ريثك لمع يشملا نأ يملا ريغ خب ايشام زوج أل هنأل ؛باوک رلاب ديق :انابکر

 لاوحألا نم كلذك انابكر نأ امك لاح وهو :سايق ريغ ىلع درف عمج :ىدارف [۲۹۷/۲ :قئارلا رحبلا]

 عم ابكار ناك اذإ الإ ناكملا يف داحتالا مدعل ؛ةعامجب زوجي ال هنأل ؛"ىدارف" :هلوقب ديق «ةلحادتملا وأ ةفدارتملا

 [؟9//1 :قئارلا رحبلا] .اقافتا مدقتملاب امهنم رخأتملا ءادتقا زوخي هنإف «ةدحاو ةباد ىلع مامإلا

 اولصف «ودع هنأ اونظف اداوس اوأر ول ىح «ةرورضلا مدعل ؛ودع روضح ريغ نم فونخلا ةالص زوجت ال يأ :زجت ملو
 اوني نأ ممل نإف «فوفصلا اوزواجتي نأ لبق مهل ناب اذإ الإ ءانلق امل ؛اهوداعأ ءودعب سيل هنأ ناب مث فوخلا ةالص

 [؟5177/؟ :قئارلا رحبلا] .هقح يف دسفملا مدعل ؛لاح لكب ةزئاج هتالصف مامإلا امأو «موقلا قح يف هلك اذهو 1-5



 E 9 ى ج فوخلا ةالص ۸۰ ةالصلا باتك

 مامإ فلح ةالصلا يف اوعزانتي من نإو «فوخلا دنع ةالصلا يف حالسلا لمح بحتسيو
 20 ,نمألا ةلاح لثم مامإب ةفئاط لك ةالص لضفألاف «دحاو

 | ه دال :حالفلا يقارم | نو مامإب يلصتف «ىرحألا یک 5 ءاهمام دعب ىلوألا بهدتف :اوعزاسي 5 لاو



 زئانجلا ماكحأ ۱۸1 ةالصلا باتك

 ركذب نقليو الق هسآر عفر ب يح هني ىلع ةلبقلل رضتحملا هيجوت نسي

 ىلإ ههجج و ريصيل ثوملا نم برق نم

 قلی ال :ليقو :عورشم قلا يف هنيلتو ءامي رمؤي الو «حاحلإ ريغ نم هدنع نيتداهشلا
 ربقلا يف عضو ام دعب لق هل لاقي الف

 هيلع لوحدلا 9 رضتحملا ءابرقأل بحتسي 8 يكن ىهسي الو كل رمي يأ :ليقو

 بيرق عمج

 ضئاحلا جارخإ يف ف ١ ارقار «دعرلا هروس نسحتساو ( سي ةروس 3 دوانيو

 كل 9 رل

 ط0 O O O a «ةدنع ءاسفنلاو
 لا دبع م بنجلا اذكو

 :ليقو «ريرسلا حتفلابو «هسفن تيملا رسكلاب :ليقو «ريرسلاو تيملل رسكلاو حتفلاب ةزانج عمج :زئادجلا

 يح ةزانج ىمست هو :يرهزألا لاقو «[55/ :يواطحطلا ةيشاح] .تيملا عم ريرسلل رسكلاب :ليقو «سكعلاب
 هيلع قش نإف (ةيلع قشي م اذإ اع ديقه وهو خا هيجوت نسي ES :حالفلا ىقارم] .اننقك ةيلع تيملا دشب

 ١۸ ٠[ :يواطحطلا ةيشاح] .هلاح ىلع كرت

 نوكي نأ بدنيو «ةرغرغلا لبق عزنلا دنع هلحمو «عامجإلاب بحتسم نيقلتلا اذهو :"رهنلا" يف لاق :لإ نقليو

 رخآ نوكتل اني: يي نأ ہاسع ارهخ .هدتع اهركذيف ءريخلا هيف دقتعي نم نوكي ناو ءتو ةرسملاب مهتش ريغ نقلا

 لاحلا نأل ؛"لق" هل لاقي الو «عمسي وهو هدنع لاقي نأ :تيملا نيقلتو «.[558 :يواطحطلا ةيشاح] .همالك

 [1//؟ :ةيانعلا] .(هللاب ذايعلاو) كلذ نع عنتمي اعرف «هيلع بعص

 بهذم :لوألاو «ةنسلا لهأ بهذم هنأ اومعزو «هنفد دعب تيملا نيقلتب رمأ مالسلا هيلع هنأ يور دق :عورشم

 ةديقر الق ارفاك تاع نو هلل ةحاحاةلق اسوم تام نإ.هتأل ؟ترللا دعي نيقلتلا ىف ةيقاق ال «لوظ انآ لإ :ةلوعللا

 لوقلا اذه بسنو :ليقو .[1۸/۲]" ريدقلا حتف" عجارف اهيلع عالطالا ةدايز تئش نإو [548/7؟ :ةيافكلا] .نيقلتلا

 لحدأو «ناير تام الإ سي هدنع أرقي ضيرم نم ام" :ربخ يقو :سي ةروس 57٠[ :حالفلا يقارم] .ةلزتعملا ىلإ

 [۹ القا شارم] تاراش يف
 عانتما :جارحإلا هجو «بوحولا ليبس ىلع ال اهمدعو ةيولوألا يف ءالؤه جارحإ يف خياشملا فالتحاو :اوفلتخاو

 جايتحالل وأ ةقفشلل ؛جارخإلا مدع هجوو «[57* :حالفلا يقارم] .ءاسفن وأ ضئاح هب الحم ةكئالملا روضح

 [577 :يواطحطلا ةيشاح] .نسح وهو ءاضيأ رفاكلا جارخإ ىلع مهضعب صنو «نهيلإ



 زئانجلا ماكحأ ۸۲ ةالضلا باتك

 E هللا لوسر ةلم ىلعو هللا يسب :هضمعم لوقيو «ةانيع ضمعو هايل كين تام اذإف

 اريح هيلإ ج رح ام لعحاو «كئاقلب هدعسا و «هدعب ام هيلع لهسو هرمأ هيلع رسي مهللا

 ىرخألا رادلا نم
 زوجي الو «هیبنجب هادي عضوتو «خفتني الثل ؛ةديدح هنطب ىلع عضوتو «"هنع جرح امي
 «هن و سانلا مالعا سأب الو (« لسغي يح ةدنع نآرقلا ةءارق هركتو ٥ه ردص ىلع امهعض و

 ىلع قفتا فيك عضويو «ارتو رمح ريرس ىلع تام امك عضويف «هزيهجتب لجعيو
 رخخبم يا

 ,ةالصلا لقعي ال اريغص نوكي نأ الإ ءىضوو «هبايث نع درج مث «هتروع رتسيو «حصألا
 هسأر حسم و ةهمجج وب ادبي

 ا

 «ضرح وأ ردسب لغم ءام هيلع بصو اين وكي نأ الإ قاشنتسا و ةضمضم الب
 ءاسفب وا انضئاح و 31

 ةريغو نائسألا ن :ء م رسكلاب ةيحللا تبنم حتفلاب يحل ةينثت ايحو سار قوف طبرتو امهمعت ةضيرع ةباصعب :ةايلح دش

 ovr] :يواطحط «؛ة 5 :حالفلا يقارم| .ةفاضالل اهون طقس «نائسإلا هيلع يذلا مظعلا وأ

 كربتي نمم وأ ادهاز وأ املاع ناك نإ :ةياهنلا" يف لاقو «هيلع نيلضملا ريثكتل بحتسي لب :خل ! مالعإب سأب الو

 أ 6 اوری 1 خياشملا ن * ےھ ريثك و يملا وهو هت زان قاوسألا ف ءادنلا نير خش أملا صعب نسحتسا دقق هب

 E :ح الفلا يقارم 18 1 ميخفتلا ةهحب ىلع آل نكل عهقح هؤاقدصأو هبراقأ قد وي ؛ةزانجلاب ند وي

 لاق ؛ةتكسلا عاد هب يذلا 0 لمت هناف ميك رهأ يف طايتحالا ليجعتلا بوح و نع فراضلا ا لجعيو

 ىلع الإ اج ىقيقحلا توملا كاردإ رسعي هنأل ؛ءايحأ تونفدي ارهاظ ةتكسلاب تومي نمم نيريثك نإ :ءابطألا ضعب

 ٤ نفد و هوحض نيد الا ماوي يلا تاس دقو «ريغتلا وحب نقلا روهظ نخل ایف ريخأتلا نيعتيف ءءابطألا لضفأ

 ءافلا وأ «ليحعتلا ريسفتل ءافلا :لإ عضويف [357 :يواطحطلاو حالفلا يقارم| .ءاعبرألا ةليل نم ليللا فوج

 جا اک اجعي لب ءرخؤي لي نقيت اذإ يأ ةأجافملل

Ê 

 سش هلاق :حصألا ىلع [5710 :حالفلا يقارم] .ريرسلا لوح ةرمحملب رادي نأ هتيفيكو ءا ىأ اوات يأ :ارقو

 ىلإ هترس نيب ام يأ :هتروع رتسيو [3717 :حالفلا gy .ةليقلا ,لإب ؛ليقو ءاضرغ + ليقو ؛ىسخرسلا ةمئألا

 .حيحصلا وه «ةظيلغلا ةروعلا رتسب يفتكي "ةيادحلا' يفو «حيحصلا وه «"ةياهنلا"[بحاص]و يعليزلا هلاق «هيتبكر

 لسعغي :ليقو مهي یشن ناك إو ( ىشح نکی اذإ امه ديقم وهو هقلطأ : هبابث نع درج oY] :حالفلا يقارم]

 انه هب دارملاو :ليق «قبنلا رجش :ردسب .سانلا لمع هيلع «هقرخب هفنأو همف حسمي نكلو :ةضمضم الاب .هباس ف

 (دراوملا ب رقأ) .ماعطلا رثا ىلع يديألا هب لسغت نانشألا : ض رح وأ (دراوملا برقأ) .ةفرو



 زئانجلا ماكحأ A۳ ةالصلا باتك

 ىلع عجصي 3 «يمطخل اب هتيح و ةضآر لسغيو «صلاخلا عاملا وهو ,حارقلاف الإو

 مث ءكلذك هنيمي ىلع مث «هنم تحتلا يلي ام ىلإ ءاملا لصي نح لسغيف «هراسي
 تيما ني ا ةمهعلا جالب" نمألا هقش ين

 د تع أ دي اقيطل يأ ءافلاب سيخ

 سیلو («هدحاسم ىلع روفاكلاو «هسآرو هتيحل ىلع طونحلا لعجيو «ب وتب فشن

 ح رسی الو درع و مر سقي و «ةرهاظلا تاياورلا يف نطقلا لامعتسا لسغلا يف
 ةر وا كيلا يل

 Si E A ءاهديس لسغت ال دلولا مأك هفالخ اهجوز لسغت ةأرملاو «هتیح و هرعش
 ةقرخأ همميتو ةنقلاو ةربدملاو ٠

 بيط قارعلاب تبن ؛حتميو رسكلاب :يمطخلاب .حارقلا ءاملاب لسغي ضرحلاو ردسلا دجوي مل إو يأ :ح ارقلاف الإو

 [339 :حالفلا يقارم] (دراوملا برقأ) .فيظنتلا يف نوباصلا لمع لمعي «ةحئارلا

 [3555 :حالفلا يقارم] .هدسح رئاس ىلإ ءاملا لصي يح كلذك لسغيف «هني ىلع عجضي مث يأ :لإ هنيمب ىلع مث

 (يواطحطلا ةيشاح) .لوسغملا وأ لساغلا نم لاح «لوعفملا وأ لعافلا مسا ةغيصب :هيلإ ادنسم

 :هلوقب ةيناثلاو «هراسي ىلع عجضأو :هلوقب ىلوألا :نيتلسغ الإ ركذي مل كني فنصملا نأ ملعا :لإ هنطب حسمو

 «نونسم تالسغلا ثيلثت نأل ؛هلسغيو رسيألا هقش ىلع هعجضي هداعقإ دعبف ةثلاثلا امأو «كلذك هنيمب ىلع مث
 افارسإ نوكي نأ يغبني الإو «ةجاحلل ةزئاحج ثالثلا ىلع هدايزلاو اکا داعقإ لك دنع هيلع ءاملا بصي نأ نسيو

 ىلإ فيضأ نإ :ليقو ءاضيأ حتفلابو :ليق «ريغ ال مضلاب لسغلا :هلسغ ]1۹ :حالفلا يقارم] .ةايحلا لاحك

 [554 :يواطحطلا ةيشاح] .مض ةعمجلا لسغك هريغ ىلإو «حتف انه امك لوسغملا

 [ه43 :يواطحطلا ةيشاح] .ةقرخب هذخأ "ءاملل فشن" نم ءفجي يح بوثب هؤام ذخؤي يأ :بوثب فشدب

 «هدجاسم ىلع روفاكلا لعجيو يأ ج روفاكلاو (حالفلا يقارم) .ةبيط ءايشأ نم بكرم رطع وه :طوبنحلا

 يأ ميجلا حتفب دجسم عمج (ةدوجس عضاوم يأ :ةدحاسم ىلع [هالا :حالفلا ىقارم] .هريغو مرحلا هيف ءاوس

 لبقلاو ربدلاك هقراخ هب ىشحي نأو ء«ههحو ىلع نطقلا لعجي نأب سأب ال :يعليزلا لاقو :لإ لسغلا يف سيل

 [هالا :ح الفلا يقارم] .هلبق وأ هربد 5 هلعج خياشملا ةفاع حبقتساو :"ةيريهظلا" كو «مفلاو فنألاو نينذألاو

 ov] ت۷ :حالفلا يقارم] .هلسغت ال ةيرهص وأ عاضر وأ ةدرب تمرح وأ ةنابم تناك وأ يعجر نم اقدع تضقنا

 3171١[ :حالفلا يقارم] .حاكنلا عاطقنال هتجوز لسغي ال هنإف ءلجرلا فالخب يأ :هفالخب



 زئانجلا ماكحأ 1 ۸٤ ظ ةالصلا باتك

 الب ممي مرحم محروذ دجو نإو «ةقرخب هسكعك اهومّي لاحرلا عم ةأرما تتام ولو

 ليسغت ةأرملاو لحرلل زوجيو «ةياورلا رهاظ يف مّمي لكشملا ىشنخلا اذكو «ةقرخ
 اوفا و ولو .هتأرما زيهحت لجرلا ىلعو «تيملا ليبقتب سأب الو ءايهتشي م ةيبصو يبص
 هلا يملأ نم دجوي مل نإو «هتقفن همزلت نم ىلع هنفکف هل لام ال نمو ,حصألا يف

 زيهجتلا هل لأسيو «سانلا ىلعف املظ وأ ازجع طعي مل نإف «لاملا تيب يفف هتقفن

 .ىبحألا مميملا دي ىلع فلت ةر :هلوقو همم هفراح تک و عاشتتلا قت لجر توم وهو :هسكعك

 ovr] :حالفلا يقارم] . نقنآ وأ ناك ارك ذ تيما يأ :ةقرخ الب مع ovr] :حالفلا يقارم]

 [هان* :يواطحطلا ةيشاح] .ءاسنلاو لاجرلا هلسغيف هريغك وهف الإو ءاقهارم ولو يأ :لكشملا ىثنخلا

 لحرلا ىلع بجي يأ :لإ! لجرلا ىلعو [37* :حالفلا يقارم] .هيلإ ءاملا لوصو عنمي ال صيمق يق لعجي :ليقو :ممم
 "طيحملا"و "يغمل" بحاص راتخم صيصختلا اذهو «ةرسعم تناك ول فسوي يبأ دنع اهنفدو اهتجوز نيفكت
 هيلعو ؛«حصألا يف ةرسوم يهو ارسعم جوزلا ناك ولو يأ اقلطم زيهجتلاب فسوي وبأ همزلُيو ؛"ةيريهظلا"و
 [د7/+ :حالفلا يقارم] .هجو لك نم ةيجوزلا عاطقنال ؛اهنيفكت هيلع سيل :دمحم لاقو «ىوتفلا

 ردق ىلإ ثرإلاو ةيضولاو نيدلا ىلع مدقيو «هيف بجي هنإف لام هل ناك ول هنأل ؛هب ديق :خإ هل لام ال

 :"همزلت نم" :هلوقب دارأو «يناجلا دبعلاو ضبقلا لبق عيبملاو نهرلاك ريغلا قح هلام نيعب قلعتي مل ام ةنسلا
 .ةقفنلاك مهثاريم ردق ىلع نفكلاف ةقفنلا هيلع تبجو نم ددعت اذإو ءابسن تيملا نم مرح محر ووذ مه نيدلا

 ديقم وهو هقلطأ :هزيهجتو هنيفكت لاملا تيب يف يأ :لاملا تيب [يواطحطلا ةيشاح ؛574 :حالفلا يقارم]

 ضارقتسالا امهدحألو «زاكر لاو سمخلاو جارخلا تيبك اهريغ نم ال ءامياحصأل ثراو ال يلا تاكرتلا لاومأب
 ]234/14 ةو يار انيفللاو سال قارا ناال نم
 اماط ينا ترك دا «لاومآلا نم ةر ؟كيملا جيه نم اوهاع يوكل ؟لاملا تيب طعي لل ةف :حلإ ناف

 نأ نيملاعلا سان رئاس ىلع ضرتفيو «سانلا نم هيلع ردق نم ىلع بجيف «هيقحتسم ىلإ لاملا فرص عنمب
 نم زيهجتلا تيملل لأسي نأ بجيو يأ [لأسي لوعفم بصنلاب] :زيهجتلا هل لأسيو .هونفكيو هورهجي
 لاسي لب «هل ا بجي ال يرع اذإ يحلا فالخب «نيرداقلا نم هريغ زيهجتلا ىلع ردقي ال وهو هب ملع

 .هب قدصت الإو «رحآ هب نفك فرعي مل نإو «هکلال فرص ءيش هنع لضف اذإو «هيلع هتردقل ابوث هسفنب

 [5174 :فرصتب حالفلا يقارم|



 زئانجلا ماكحأ 1۸8 ةالصلا باتك

 يف هسبلي امن ةفافلو «رازإو < سبق احن لجرلا نو دوغ هيلع رقي ال نع

 مدقلا ىلإ نرقلا نم عاوس عا لا "لاسي ل ناث لوعفم

 نم ةفافللاو رازإلا نم لكو «نطقلا نم ضايبلا لضفو «ةفافلو «رازإ :ةيافكو «هتايح

 «هفارطأ فكت الو بيج الو «صيرخد الو مك هصيمقل لعجي الو «مدقلا ىلإ نرقلا
 «هراشتنا فیخ لإ دقعو .هنيع مث هراسي نم فلو «حصألا يف ةمامعلا ةر

 نفجلا مهضعب اهنسحتساو
 ءارامح ةيافكلا ينو ءاهييدث طبرل ةقرخو اکر ا انامحاةعسلا ق ةأارلل .دارقو
 ةأرملا دازتو يأ هنآ ولو ,لحرلل هانركذ ام ىلع
 مث ءةفافللا تحن هقوف رامخلا مث < ؛صيخقلا قرف اهراس ىلع قرا اهر لجو

 اههجوو اهسأر ىلع يآ ناعض وتو يأ ف وذحم قلعتم

 .دجوي ام ةرورضلا نفك و ههنا جلل نأ لبق ارتو نافكألا رمحتو ءاهقوف ةقرخلا

 اعيمج ةأرملاو ٠ لجرلل لل

 اهنيب امك ةرورضو «ةيافك و (ةنس :ماسقأ ةثالث يهف هباوثأ ددع امأو «ضرف تيملا نيفكت ت نأ ملعا :لجرلا نفك و

 .نتنمكا و سي رح د "اب نيمدقلا ىلإ قنعلا لصأ نم وهف :ضيمق sve] :هدایزب ح الفلا يقارم| .ليصفتلا ىلع

 .هلفسأو هالعأ نم طبرتو ؛تّيملا اهيف فليل مدقلاو نرقلا قوف ام ىلع ديزت يهو :ةفافلو [317- :حالفلا يقارم]

 ةعمجلا موي هتايح يف لحرلا هسبلي ناك امث نفكلا ذخؤي يأ :هتايح يف هسبلي امث [17- :ةدايزب حالفلا يقارم|

 لك نم “يح وهو هسېل ل زاحج ام 31 2 ةتفكت 3 زاوج قوطنملا قي قيرطب دافأ |41 :حالفلا يقارم] .نيديعلاو

 زوچ الام موهفملاب عنمو ,نطقلاو ناتكلاو - ناتك نم ةمعان بایت كيرحتلاب - بصقلاو دربلاب نفكيف «سنج
 نأل ؛دحااو بزث' ىلع داري ال نكل ءهريغ دسوي+مل اإ الإ ؛ةايكلا لاح ارا ةو نق كاع لاك فعل
 ۷٦| : رييعتب يواطحطلا ةيشاح | . رقصعم و رفعزمك عاسنلل كللذ زوکو هب عفدنت ةرورضلا

 بوث ىلع راصتقالا هركيو :"حتفلا" يفو «بحاولا ردقلا وهو «ةهارك نودب رايتخالا لاح هب ىفتكي ام يأ :ةيافك و

 قشلا وه .ايسيتج الو .هعس ويل ندبلا كب لصوي ام عردلاو ضيمقلا نم وه : صيرخ د .بوثلا نم اهجرخم و

 .حيحصلا ىلع 0 زاج تفك ولو :خإ فكت الو [5717 :يواطحطلا ةيشاح] .ردصلا ىلع لزانلا
 5 عةفافللا طسنت نأ :لصألاو ‹نفكلا نمل :قانيب ىلع فنصملا رصتقا خا فلو |۷۷ :يواطحطلا ةيشاح |

 هنيمي ةهج نم مث ؛هراسي ةهج نم رازإلا فلو «رازإلا هيلع فطعي مث ءاصمقم تيملا عضوي مث ءاهقوف رازإلا
 l2۷۸ : هدا زب حالفلا يقارم] .ةايحلا ةلامم ارابتعا كلذك ةفافللاب لعف مت :ىلعأ نيميلا ن وكيل

 .دقعي الف «هراشتنا ىشخي ال 2 نفدملا ناك نأب نفكلا راشتنا فخي مل نإ هنأ طرشلاب دافأ :خلإ فيخ نإ

 ١۷۸[ :حالفلا يقارم] .ةبكرلا ىلإ :ليقو «ةرسلا ىلإ يدنلا نيب ام اهضرع :ةقرخو



 ةزانجلا ةالص ۱۸٦ ةالصلا باتك

 [ةزانحلا ةالص يفإ لصف

 .مايقلاو «تاريبكتلا :اهناكرأو «ةيافك ضرف هيلع ةالصلا

 وأ هندب رثكأ روضح وأ هروضحو «همدقتو «هتراهطو «تيملا مالسإ :ةتس اهطئارشو

 «ضرألا ىلع تيملا نوكو «رذع الب بكار ريغ اهيلع يلصملا نوكو «هسأر عم هفصن
 دعاق ريغ اذك و

 .رذع نم الإ راتخملا ىلع ةالصلا رحت مل سانلا يديأ ىلع وأ ةباد ىلع ناك نإف

 مالسإلا غلابلا فصوتسا اذإو «رادلا ةيعبتب وأ هيوبأ دحأ مالسإب وأ هسفنب ملسأ اذإ ام لمشف هقلطأ :تيملا مالسإ

E؛ناكمالا لع طرشلا اذهو :ةساخ هيلع نم نیا الو «لسغي مل نم ىلع جھ اف :ندبلا 2 ةيقيقح و  

 اذإ ام فالخب ؛ةرورضلل لسغ الب هربق ىلع يلصو لسغلا طقس ‹شبنلاب الإ هجارخإ نكمي ملو لسغ الب نفد ولف

 «شبنلاب الإ جرخي الو نفد م انايسن وأ الهج لسغ الب هيلع يلص ولو «لسغيو جرخي هنإف دعب بارتلا هيلع لهي مل

 سحتت نإ ةثأ :"ةنازخلا" ,يف امل. كلذ قش اذإ الإ نفكلا ةراهط طرتشيو :ىلوألا داسفل اناسحتسا هريقأ ىلع تديعأ

 ط رتشي و [ترا :يواطحطلا ةيفانحا| .ءادتبا نسسحنتملا نفكلا فالف ؛ج رحلل اعفد رضي ال تيملا ةساجنب نفكلا

 3/١[ :حالفلا يقارم] .مامإلاك هنأل ؛اضيأ هناكم ةراهط

 نم مامإلاك هنأل ؛حصت ال مهفلخ ولف ,مدقتلا اولعاف مهو ءايحألا هب بطاخملا نأل ؛هميدقت ىلوألا :همدقتو

 امك حصتف رذعلاب اج :ردع اب a۸1] :يواطحطلا ةيشاح | .يببصلا ىلع اهتحص ليلدب ةحج ۾ ص i هيأ هحج ۾

 ةحص يف فالخلا ىلع ءانب ؛دمحم دنع ال امهدنع هأزجأ امايق هفلحخ سانلاو ادعاق ىلصف امامإ ولو اضيرم ناك اذإ

 مدقتلا قح هل يلولا نوك نأل ؛ال وأ اّيلو هنوك نيب رذعب ادعاق يلصملا يف قرف الو ءاهمدعو دعاقلاب مئاقلا ءادتقا

 ةالصب ضرفلا طوقس ف قرف الف كئنيح و ةداعإلا قح هل ىلا ولا امغإو هنذإ ل ودب ولو هريغب ضرفلا طوقس عنب ال

 [در :ي واطحطلا اخ | .رذعل ادعاق 0 امئاق نوكي نأ نيب ولا ريغ

 قوبسملا امأ «مامإلا فلخ ريبكتلا نم ءيش هتفي مل يذلا كردملل ةبسنلاب هعضو طارتشا نأ رهاظلا :ضرألا ىلع

 «دعابتي مل ام هب أي هنإف ريبكتلا نم هيلع ام ىضقي نأ لبق تعفر اذإ :اولاق اذهل ۾ «فالح هل اطرش عضولا نوك ىفف

 [387 :فذحب يواطحطلا ةيشاح] .قانعألا ىلع تيملا عفر يشح نإ ءاعد الب ىرتت هب يتأي هنأ روهشملا ىلعو

 oar] :فرضتب ي واطحطلا ةيشاح | .اهيلع قسم ا عضو ىتأتي ال لحو ضرألاب نوكي نا لثم : ردع نم لا



 ةزانجلا ةالص ۸۷ ةالصلا باتك

 هل نيعتي "9 وعد لعب تملا ملل احتار يالا دعب 39 يبلا نيا را «ىلوألا

 5 ىبلا ءاعد نا او طاس ام هنمو «غلبأو نسحأ وهف روثأملاب اعد نإو ءيا

 ا ا

 هلسغاو «هلخدم عسوو «هلزن مركأو يكل فقر ةفاعو هم راو هل رفغا لا

 هد فيضلل ايهي ام :لزنلا

 هلدبأو :ستدلا نع ضيبآلا برفلا ىقني اک اياطخلا نس قير ,دربلاو جلثلاو ءا اب

 ةيقنتلا نم رمأ

 قنا هلخدأو هج وز نم اريح اج وزو «هلهأ نم اريح الاهأو «هراد نم اريح اراد

 رهاظ يف ءاعد ريغ نم ةعبارلا دعب ملسيو ¿ رانلا باذعو ربقلا باذع نم هذعأو

 ةعبارلا ةريبكتلا يأ

 نكلو «عبتي مل اسم مامإلا ربك ولو «ىلوألا ةريبكتلا ريغ يف هيدي عفري الو «ةياورلا
 ءاطَرق انل هلعجا مهللا :لوقيو «يص و نونج رفغتسي الو ,راتخملا ف همالاس رظتني

 .اعفشمو اعفاش انل هلعجاو ءارخذو ارجأ انل هلعجاو
 اباوث

 [ء«۳ :يراظحللا ةيفاح] .ريبكلاو رغضلا نيب رككااميف قرف ال هنأ ىلإ اراشا يح. يتلا وأ تاك اركذ
 نم قاعم هلعجا يأ ةافاعملا نم رمأ :هفاعو ٥۸١[ :حالفلا يقارم] .ةرخآلا رومأ نم هنوك ىوس يأ :ءيش هل

 مه هنع بهذي اع هيلإ ناسحإلاو «ةيلكلاب بونذلا نم هريهطت نع ةيانك اذه :ءاملاب هلسغاو .هوحنو كباذع

 انبر :لوقي نأ خياشملا ضعب نسحتسا :ةياورلا رهاظ يف [385 :يواطحطلا ةيشاح] .اهيف هفرتقا امو ايندلا
 ١۸١[ :حالفلا يقارم] .خلإ انبولق غزت ال انبر وأ «خلإ ةنسح ايندلا يف انتآ

 ةعبارلا ربك ايسان ةثالثلا دعب مامإلا ملس ولو «ةدئازلا همامإ رّبك امك مومأملا ملسي :ةياور فو :راتخملا يف
 فالخب «فلكي مل هنأل ؛ىلصألاب ديقي نأ ىغبني :يلحلا ناهربلا لاق :نونجم [041 :حالفلا يقارم] .ملسيو

 [ه 81٠ :يواطحطلا ةيشاح] .ضارمألا رئاسك وه لب «هلبق ام وحمب ال نونحلا ضورعو لک فق تا ضراعلا

 [ء۸۷ :يواطحطلا ةيشاح] .ريخلا يف همدقتب يبصلل ءاعد وهو «ةنجلا يف انقاص كيوم اقباس يأ :اطَرَق

 [58/ :حالفلا يقارم] .ةريخذلا :ةمجعملا ءاخلا نوكسو ةمجعملا لاذلا مضب :ارخذو

 .ةعافشلا لوبقم يأ ءافلا حتفب :اعفشمو



 ةزانجلا ىلع ةالصلاب سانلا قحأ ۸۸ ةالصلا باتك

 [هيلع ةالصلاب سانلا قحأ نايب ف | لصف

 قح هل نمو «يلولا .يحلا مامإ 9 «يضاقلا 9 عهبئان 5 هتالصب قحأ ناطلسلا
 ةفيلخلا يأ

 عم ىلص نم هعم ديعي الو ءءاش نإ اهداعأ هريغ ىلص نإف «هريغل نذأي نأ مدقتلا
 "ديعي ال" لغاف ةبجاوب تسيل ةداعإلاف

 هب ىفملا ىلع هيلع ةالصلاب تيملا هل ىصوأ نم قحأ اهيف مدقتلا ةيالو هل نمو «هريغ

 نإو ءرضح نإ ىلوأ - ةفيلخلا وهو - مظعألا مامإلا نأ ةفينح يبأ نع دايز نب نسحلا ىور :خلإ قحأ ناطلسلا

 رضحي مل نإف «ىلوأ ةطرشلا بحاصف رضحي مل نإف «ىلوأ يضاقلاف رضحي مل نإف ءرضح نإ ىلوأ رصملا مامإف رضحي مل

 :"ناطلسلا" :باتكلا يف هلوقو ءانخياشم نم ريثك ذخأ ةياورلا هذميو «هتبارق يوذ نم برقألاف رضحي مل نإف «يحلا مامإف

 هب دارملا :يحلا مامإ مث ۸١/١[ :ةيانعلا] .رصملا مامإف رضحي مل نإف ءرضح نإ مظعألا مامإلا هب داري نأ زوجي

 ١۸۹| :يواطحطلا ةيشاح] .هنم ىلوأ يلولاف الإو «يلولا نم لضفأ نوكي نأ طرشب نكل «هتلحم دجسم مامإ

 نكلو «حاكنلا يف مهبيترتك برقألاف برقألا مدقيو هوتعملاو ريغصلاو ةأرملل قح الف «فلكملا ركذلا يلولا يأ :يلولا مث

 ةمامإلل نذإلا مدقتلا قح هل نمل زوجي يأ :خلإ قح هل نملو [85 :حالفلا يقارم] .لكلا لوق يف نبالا ىلع بألا مدقي
 يفو ديسلا هدافأ «هوركم نذإلا نودب وه ذإ ؛نفدلا لبق اهدعب فارصنالا يف نذأي نأ هل اذكو «هريغل ةزانجلا ةالص يف

 35٠[ :يواطحطلا ةيشاح] .هجوألا وهو ءال :ليقو «هركي :ليق يلولا نذإ نودب فرصنا ول :"رفألا بكس"
 ؛هفلخ ىلص نكلو نذأي مل وأ ءهل نذأ اذإ امأ ؛يلولا هب دتقي ملو هل نذأي مل اذإ امي ديقم وهو هقلطأ :اهداعأ

 ءايلوأ تيمللو يلولا هيلع ىلص ولو ؛رركتت ال يهو «ةرم ةالصلاب وأ نذإلاب هقح طقس هنأل ؛ديعي نأ هل سيلف

 ربق ىلع ولو ةداعإلا قح يلولل نأ دافأو «ةلماكتم ىلص يذلا ةيالو نأل ؛اوديعي نأ ممل سيل هتلزنمي نورخآ

 ؛ديهشلا ردصلا هلاق هب ىفملا ىلع ةلطاب ةيصولا نأل :خإ نمت قحأ 55١[ :ةدايزب يواطحطلا ةيشاح] .تيملا

 ١۹۱[ :حالفلا يقارم] .ةزئاج ةيصولا :"متسر نبا رداون" فو
 ءانيديأ نع جرو «ىلاعت هكلال املس راض هنأل ؛بارتلا هيلع ليهأ اذإ اذه :" حتفلا" يف لاق :هربق ىلع يلص

 مكاحلل "ريغصلا عماجلا" نع "ةصالخلا" يف نكل «هيلع ىلصيو جرخي هنإف هيلع لهي مل اذإ ام فالخب «هل ضرعتي الف

 مهنكل لسغي مل هنأ اوملع ىح هيلع اوليهي مل و هونفد نإف «شبني ال ةالصلا لبق وأ لسغلا لبق نفد ولو :نمحرلا دبع

 541١[ :يواطحطلا ةيشاح] .الوأ هيلع ىلص اذإ ًايناث هربق ىلع ىلصيو يأ ءاضيأ شبني ال «نبللا اوّوس



 ةزانجلا ىلع ةالصلاب سانلا قحأ ۱۸۹ ٠ ةالصلا باتك

 (ىلوأ اهنم لکا ةالصلاب دارفإلاف زئانحلا تعمتجا اذإو يع 0 ام لصف 2 إو

 ناي اج نسر سيل تیار , ىعارو مامإلا مق لك مس 2 ےن
 ةأع اعا رمل نم صام

 يد اوعضو دحاو ربقب اونفد ولو و تاس م ياشا م يعش نايبصلا مث «مامإللا

 دول :

 رضح نيح يأ ېدنقب ا ل

 اک ردم ee N ٠ع ربك اذإ ىأ

 کف لة در ر درا ربا کک

 يذلا سيو «راخ ر دق وغير هعاسملا ددمسم يف هيلع الالبعلا ةر ,حيحصلا

 ؛حيحصلا ىلع يأرلا ربكأ هيف ربتعملاو ءاقلطم هيلع ىلصي ال خسفت نإف «هؤاضعأ قرفتت مل ام يأ :خسفتي مل ام
 لضفألا مدقيف :سكع ىلع [يواطحطلا ةيشاحو ء۹۲ :حالفلا يقارم] . ناسنإلاو نامزلا فالتحاب هفالتخال

 ٥۹۳| :حالفلا يقارم] .دحأ ادهش يف لعف امك املعو انآرق رثكألاو ءةلبقلا ىلإ لضفألاف

 غارف دعب اثالث ىضقو « ن یل | مشا ناك ىلإ هنأل ؛ةعبارلا دعب هروضخب ديق امنإ :ةعبارلا ةريبكتلا دعب

 امك ريكي هنأ دمخ نعو :حيحصلا يف ف ٥| :رييغتب ي واطحطلا ا ] ."ةيناخلا" مالك رهاظ وهو «مامإلا

 دقف .ءاهريغو "ةصالخلا" ق اذك ااا هيلعو «ةزانحلا عفر لبق مامإلا الس دعب انالث رکی م :قسوي' وبأ لاق
 «ةياور يف ةيهيزنت هتهارك و el ةالصلا هركتو | ٥۹٥ :حالفلا يقارم | .ىرت امك حيحصتلا فلتخا

 لغش تناك نإو «ةيمرحت يهف ثيولتلا ةيشح تناك نإ هيف ةلعلاو «ىرحأ يف ةيميرحتو ؛مامهلا نبا ققحملا اهححرو
 [5355 :حالفلا يقارم] .ةيهيزسنتف هل نيي م اع دحتسملا

 «قافتالاب هركي ال موقلا ضعب عم دجسملا جراح ناك اذإ مامإلا نأ نم يفسنلا هدروأ امل افالخ :راتخملا ىلع

 لاخدإ يق يه امنإ ةهاركلا نإ :ةميألا سمه لاقو ٥۹١| :حالفلا يقارم| .راتخملا ىلع ةهاركلا نم تملع امك

 ةالصلا ةدلب لهأ داتعا نإف ءاداتعم نكي مل اذإ امي "يفاولا" هديق [337 :يواطحطلا ةيشاح] .دجسملا ةزانجلا

 نأ ىلع امأ هل نبي ل دحسملا نأ ةلعلا نأ ىلع اذهو «كلذب املع دجسملا نابل نأل ؛هركي مل دجسملا يف هيلع

 (رييغتب يواطحطلا ةيشاحو حالفلا يقارم) .الف ثيولتلا فوح ةلعلا



 ةزانجلا ىلع ةالصلاب سانلا قحأ 1۹۰ ةالصلا باتك

 يف جردأو راتخملا يف لسغ لهتسي مل نإو «هيلع يلصو لسغو يمس لهتسا نمو
 ثترويو ثروف
 را“ تا ےہآ ےہ

 مه وأ ءامهدحأ ملسي نأ الإ هيوبأ دحأ عم يبس يبصك «هيلع لصي ملو نفدو ةقرح

 يبصلا نوبحم وأ غلاب وأ

 ل د ور راق قمع سایز ر لح قير تیا بسم وأ
75 

 قيرط عطاقو غاب ىلع ىلصي الو «هتلم لهأ ىلإ هعفد وأ ةرفح يف هاقلأو ءةقرح يف
 الم ناك إو

 لوتقمو ؛حاللسلاب اليل رضلا ف رباكمو ءةليغ قنخلاب لتاقو «ةبراحملا ةلاح يف لتق

 ادا ل وعفملل ءانملاب لاللشا لهتساو توصلا عفر ةغللا يف ١ لالهتسالا لصأو «لعافلل ءانبلاب وه : :خإ لهتسا نهو

 يعرشلا ةانعم دارملا لب طرشب سيل توصلا عفر صوصحخ ل أ الإ 37 وألا ئيعملا انه بسانملا نأ ىفخي الو قبا

 هت رس وأ ءاميقتسم ةسأرب لت نإ هردص و ةرقك أ جرح دقو «توص وأ ةك رحب ةايح هتدال ۾ لاح هنم دج و يآ

 و لبق تامق لهتسا اذإ اه هلثم ج! ٤ a إو دا :حالفلا يب پوک هيلح رب تق لإ

 |۹۸ :ي واطحطلا نايف يبا نک a ؛اقافتا ثر وی 5 i ؛لكلا

 مو وه ىبس وأ مالسالا ةفص لقعي نأ طرشب ديقم وهو هسفن يص وأ ءاملسم نيوبألا تح يصب أ الإ عةيلع

 هلو فاكلا تام اذإ هنأ" ن متعب لاق اخ نيبرحأ اذه :بيرق . رافال اعف م وكلا وعم آیا بسس
 و
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 خَءاَيلوأ ىراصنلا و RE اون Nb : ىلاعت هللا لاق ةيفتتم ةيآلو ولا ةقيقح نأ ؛ةبيعم ةهرابع اًهإف "ملسم يلو

 .ةلاخلاو لاخلاو تحألاك ماحرألا يوذ لمشف بيرقلا قلطأو ء[١5 :ةدئاملا]

 لشو هين ملسملل ىلوألافا تاك نإ هنأ ريغ ءال وأ ارفاك هريغ بيرق هل ناك اذإ ام لمشف هقلطأ :هلسغ

 يواطحطلا ةيشاح] .تيملا مالسإ بوجولا طرش نم نأل ؛هيلع ابجاو لسغلا سيلو «ماحرألا يوذ بيرقلا

 هلثق :لاقي «لايتغالا رسكلاب :ةليغ (ح الفلا يقارم) .قيرطلا عاطقو ةاغبلا نم لک : لعق |[ : :فرضتو رييغتب

 1 ۲ :حالفلا يقارم] 5 يب ههنح ول امك معأ دارملاو «هلتقيف عضوم ىلإ هب بهدیف هعدخي نأ وهو «ةليغ

 ةيبصعلا لهأ نأ ديفت نيكسم ةرابع نأ ملعا :اولسغ نإو (حالفلا يقارم) .ةلاحلا كلت يف لتق اذإ :رباكمو

 ٠٠۳[ :ةدايزب يواطحطلا ةيشاح] .نولسغي ال



 اهنفدو ةزانجلا لمح ١41 ةالصلا باتك

 .ادمع هيوبأ دحأ لتاق ىلع ال «هيلع ىلصيو لسغي هسفن لتاقو

 اهنفدو اهلمح يف لصف
 ىلع نعألا اهمدقم أدبي ةوطح عب نأ اهله يغبنيو «لاجر ةعبرأ اهلمحل نسي

 لماخلا يأ

 رسيألا اهمدقم مث هيلع نمبألا اهرخؤم مث «لماحلا راسي ةهج ناك ام اهنيعو هنيكب
 نالا هقتاع ىلع يا

 رسيألا هقتاغ ىلع يأ يّدؤي ام وهو «ببخ الب امي عارسإلا بحتسيو «هيلع رسيألا متخي مث «هراسي ىلع

 ضرفلا ةالص لضفك اهمامأ يشملا نم لضفأ اهفلخ يشملاو «تيملا بارطضا ىلإ

 فصن ربقلا رفحيو ءاهعضو لبق سولجلاو ءركذلاب توصلا عفر هركيو «لفنلا ىلع
 نارقلاو

 و BO اي GHEE GT TaN هلع دع هاو ê aa ءاتسع ناك كيز نإو:هرذدلا ىلإ وأ ةةفاق

 [707 :حالفلا يقارم] .هيلع ىلصيو لسغي هنإف أطخلا هموهفمم. جرخف يجو ةدشل ال ادمع هسفن لتاق هب دارأ :هسفن لتاقو
 هيف ىكح نم مهنمو ءال :ليقو «هيلع ىلصي :ليق «خياشملا هيف فلتخا ًادمع هسفن لتق نم يأ :هيلع ىلصيو

 انوا بسنت يبأ اوف ديوي 8 'ملسم حيحص" فو دقن فتح تام ول اک راصف ءرده همد ك :امه و ؛يعابلاب

 ١٠١9/7[ :ريدقلا حتف] .هيلع لصي ملف «صقاشع. هسفن لتق لحرب 4 يبلا يأ :لاق هذ ةرمس نب رباح
 هيلع سيلف «يغابلا هابأ وأ ةيبرحلا همأ وأ يبرحلا هابأ لتق نم نأل ؛املظ همأ وأ هابأ لتق نم هب دارأ :هيوبأ دحأ لتاق

 رذع ناك اذإ امأ [10* :حالفلا يقارم] .رذع الب ةباد رهظ ىلع هلمح هركيو :لاجر ةعبرأ .مثإلا نم ءيش

 .نذإ ةهارك الف «هرهظ ىلع هلمحف ادحاو الإ لماحلا نكي , وأ هل لاجرلا لمح قشي اديعب لحما ناك نأب

 [10* :حالفلا يقارم] .مهيديأب كلذك سانلا هلوادتيو «هيدي ىلع ٌدحاو هلمحي ريغصلاو [ ٠٠۳١ :يواطحطلا ةيشاح]
 .اونيعت اذإ كلذ ىلع ةرجألا ذحأ زوجي ال اذلو «ةيافك ضرف نفدلاو لمحل ا لصأ نأ ملعا جا اهل يغبيو

 ةزانج لمح هنإف «نيلسرملا ديس ةزانحلا لمح دقف ءاهيلإ ردابي نأ دحأ لكل يغبنيف «ةدابع ةزانحلا لمحو (يناتسهق)

 [+.» :يواطحللا ةيشاح] .هن# ذاعم نب دعس

 نيتدحومو ةمجعم ءاخب :ببخ الأب E :يواطحطلا ةا | اا ا فق و اذإ : يأ ا ههج ناک ام

 f :حالفلا يقارم] ,قتعلا نود ام هب لوشمیف «حيسف وطح قنعلاو «قنعلا لود ودعلا نم برض «نييتح وتفم



 اهنفدو ةزانجلا لمح 15 ةالصلا باتك

 :هعضاو لوقيو «ةلبقلا ةهج نم تيملا لخديو «ةوخر ضرأ يف الإ قشي الو دحليو
 هربق يف اپ دن

 .دقعلا لحتو «نعألا هبنج ىلع ةلبقلا ىلإ هجويو "5 هللا لوسر ةلم ىلعو هللا مسب"

 لاهيو «هربق ال اهربق ىجسي نأو «بشخلاو رجآلا هرك و «بصقلاو هيلع نبللا ىوسيو
 لج رلا ربق ىجسي ال ةأ رملا يأ رتسي ىا

 ؛نفدلا دعب ماكحإلل هركيو «ةنيزلل هيلع ءانبلا مرحو .عبري الو ربقلا منيو ةبارعلا

 هحطس دض ريقلا

 اهمضبو «سلفك ماللا حتفب دحللا يف هعضو "تيملا دحلأو" ءادحل هيف لعج يأ "ربقلا دحل" :لاقي :دحليو

 بصنيو «تيملا اهيف عضوي ربقلا نم ةلبقلا بناج يف لعجب ةريفح وهو داحلأ ناثلاو «دوحخ ل لوألا عمجو «لفقك

 دعب تيملا اهيف عضوي ربقلا طسو يف ةريفحب قشي ال يأ :2! قشي الو [7007 :يواطحطلا ةيشاح]إ .نبللا اهيلع

 .تيملا فقسلا سمي الو «بشخلا وأ نبللاب هيلع فقسيو ءامهنيب تيملا عضوي مث «هريغ وأ نبللاب هاتفاح ىبي نأ

 هلمحيو «ةلبقلا ةهج نم ربقلا ىلع ةزانحلا عضوتف :ةلبقلا ةهج نم ٠٠۷] :يواطحطلا ةيشاحو حالفلا يقارم]
 1۸ :حالفلا يقارم] .ةلبقلا فرشل دحللا يف هعضيو ؛ذخألا لاح البقتسم ذخآلا

 1۸ :حالفلا يقارم] كالس هللا لوسر ةلم ىلعو «كانعض و هللا مساب :يسحخرسلا ةمئألا ن لاق خا هللا عسب

 :لاحلا لوقيو :دقعلا لحتو 1٠۹[ :يواطحطلا ةيشاح] .نيلوقلا فالتخا ىلع افانيتسا وأ ابوجو :ةلبقلا ىلا هجويو

 «هدرفم يقو هيف ماللا حتفب :نبللا ىّوسيو [105 :يواطحطلا ةيشاح] ."هدعب انتفت الو «هرجأ انمرحت ال مهللا"

 نم لمعي ام ."حاحصلا" يف امك وهو ءابلا نوكس عم امهيف ماللا رسكي نم برعلا نمو ءامهيف ءابلا رسكبو
 هب اطغو ابوث هيلع دم :ةيجست تيملا ىجس :ىجسي [504 :يواطحطلا ةيشاح] .هب بيو اعبرم نيطلا

 برقأ) .ةيجستلا نع ىئغتسا دحللا يف تعضو اذإ :"طيحملا'" يو «دحللا اهيلع ىّوسي نأ ىلإ اهربق ىجسيو
 (ي واطحطلا ةيشاح ؛حالفلا یقارم .دراوملا

 ىديألاب ربقلا يف بارتلا لاهيو :"يواطحطلا ةيشاح" يفو .هبص :هليهي بارتلا هيلع لاه :لاقي :لاهيو

 «ىلوأ لوألاو ءاهوجوب :ليقو «مينستلا ةيولوأب :ليقف «هيف اوفلتخا :منسيو ]٦٠١[ .نكمأ ام لكبو يحاسملابو

 «هل اظفح ءاملا شرب سأب الو «ليلقب رثكأو ربش ردقب ضرألا نع اعفترم هلعجيو «حطسم ريغ ربقلا عفري نأ وهو
 اھ مابا ا نوع نعو «هنم جرح يذلا بارتلا ىلع ديزي نأ ه هرکی و

 ءاهلیلکتو روب وبقلا صيصقت نع يه : "يباطخلا بيرغ" يف لاق «ةيميرحت اأ ةهاركلا هقالطإ رهاظ ج داکحإلل

 1131 :يرواطحللا ةيشاح] ..ريقلا نلغ نيب ا جارما بیک یخو ؛للكلا ءانب :ليلكتلاو «صيصحتلا :ضيصقتلاو

 فو «هنييطتب سأب ال :"لزاونلا" يقو «هيف نب ناكم يف نفدلا هركي الف ءربقب سيلف نفدلا لبق امأو :نفدلا دعب

 5١١[ :حالفلا يقارم] .ىوتفلا هيلعو :"ةيثايغلا"



 اهنفدو ةزانجلا لمح HY ةالصلا باتك

 تويبلا يف نفدلا هركيو «نهتمي الو رثألا بهذي المل هيلع ةباتكلاب سأب الو
 سأب الو «يقاسفلا يف نفدلا هركيو «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألاب هصاصتخال

 77 E SE AOE SÊSÊ ORAS «ةرورضلل ربق يف دحاو نم رثكأ نفدب

 نإ :لاقف :"ظيحملا' ف لصف نكل «هيلع لوعملا وه نكيلف ةباتكلا عنك مدقتملا ثيدحلا :"رحبلا" ى:لاق | ساب الو

 ٦١١[ :يواطحطلا ةيشاح] .الف رذع ريغ نم ةباتكلا امأف «تزاح هب نهتمي الو رثألا بهذي ال يح ةباتكلا ىلإ جيتحا

 هركي ال :دمحم لاقو هركي :كلام ةفينح وبأ لاق :ةيف اوملكت :ةهوركم روبقلا دنع نآرقلا ةءارق لغو :هيلع ةبانكلاب

 هرک م :مدهنم :هيف اوملكت ءهربق ىلع نآرقلا ا ل هثراو سلجأف تام لحر قب دمحم لوقب اوذحأ انخياشمو

 ركب يبأ خيشلا نع يكح اذهو نتي دمحم لوق بابلا اذه يف ذوخأملا نوكيو ءهوركمي سيل هنأ راتخملاو كلذ
 كلعلو «"يج ل اولولا" نع القن "يلبشلا" يف ام اذه «هب ىتصوأ ا اخ ورکس ناك ولو «كلذب هتوم دنع ىضوأ هنأ ضايعلا

 راجيتسالا نم ةيدنهلا اندالب يف عاش ام امأو «هوركم وه :مامإلا لاقف «ةءارقلا درحب يف فالتحالا اذه نأ تفرع

 .هقزر تاعدبلا لعح نمل افالخ اعطق هوركمف رحأ تاثدحم عم نآرقلا ةءارقل

 صاخ كلذ نإف «هيف تام يذلا تيبلا يف ريبك الو ريغص نفدي ال :لامكلا لاق :تويبلا يف نفدلا هركيو

 نفدلا هركيو :"ريدقلا حتف" يف لاق :يقاسفلا 1١١[ :حالفلا يقارم] .نيملسملا رباقم يق نفدي لب ءا ءايبنألاب

 مدع :لوألا :هوجو نم ةهاركلاو «هوحنو امايق ةعامج عسي ءانبلاب دوقعم تيبك يهو «يقاسف ىمست يلا نكامألا يف
 يف عقاولا وه امك زجاح ريغ نم ءاسنلاب لاجرلا طالتخا :ثلاثلا «ةرورض ريغل دحاو ربق يف ةعامجلا نفد :يناثلاو «دحللا

 |* .//؟ :قئارلا رحبلا| .اهيلع ءانبلاو اهصيصخت :عبارلا ءاهنم ريثك

 ركنملا نم وهف مهيلع بناجأ لاخدإو ءاميابرأ لبت مل يلا روبقلا شبن نم نيرافحلا ةلهج هلعفي ام :خإ نفدب سأب الو
 يف لحما قيض وأ هبيرق عم لجرلا نفد دصق دحاو ربق يف ءادتبا رثكأف نيتيم عمجلل ةحيبملا ةرورضلا نم سيلو ءرهاظلا
 لاخدإو «شبنلل احيبم هوحنو كلذ نوك نع الضف ءاهيف نفدلاب كربتي امن تناك نإو اهريغ دوحو عم ةربقملا كلت

 :يعليزلا لاقو «كلذ نم رذحلاف «هئازجأ قيرفتو لوألا تيملا ةمرح كته نم هيف ام عم البلا لبق ضعبلا ىلع ضعبلا

 .هيلع ءانبلاو هعرزو هربق يف هريغ نفد زاح ابارت راصو تيملا يلب ولو

 نإو «ةيقاب ةمرحلا نأل ؛هربق يف هريغ نفد هركي ربقلا يف ابارت تيملا راص اذإ :"ةيناحراتتلا" يف ام هفلاخي :دادمإلا يف لاق

 اذه يف نكل :تلق «كلذ هركي غراف عضوم دحويو نبحلاصلا ناريحلاب اكربت هيف هريغ نفد مث «ةيحان يف هماظع اوعمج
 ءابارت لوألا راص نإو هريغ هيف نفدي ال ربق تيم لكل دعي نأ نكمبي ال ذإ ؛البلاب زاوحلا ةطانإ ىلوألاف «ةميظع ةقشم

 مظع ىقبي ال نأ ىلإ رفحلا نم عنملا نأ ىلع رعولاو لهسلا روبقلا معت نأ مزل الإو «ةعماجلا ةريبكلا راصمألا يف اميس ال
 [۴۳۳/۲ :راتحلا در] .لمأتف ءدحأ لكل اماع امكح هلعج يف مالكلا نکل «سانلا ضعبل كلذ نكمأ نإو ادلع نيف



 اهنفدو ةزانجلا لمح 15 ةالصلا باتك

 لسع «ررشلا فيغو ادي را تاک رب ایم يف تام عمو اراب نينا لك نيب زجحيو

 وک ل رپ تام ليغ ارس ف. افلا بمر ییا یاب لم یاو یز

 هلقن زوجي الو «هنم رثكأل هلقن هركو «هب سأب ال «نيليم وأ ليم ردق نفدلا لبق لقن

 بواب را ليع نحيا

 يف نفد نإو ,ةعفشلاب تذحخأ وأ ةب وصغم ضرألا نوكت نأ 1 «عامجإلاب هنفد دعب

 اذإ امأ :ررضلا فيخو 1١١[ :حالفلا يقارم] .الئاح يأ ازجاح نينثا لك نيب لعجي يأ :لإ لك نيب زجحيو

 هيلع رهاظلاو عهموهقم هديفي امك ىمري ااف هحج هرحخ نكمأ ابيرق ربلا ناك وأ ربلا دعب ولو ريغتلا هيلع فخي م

 يلا ةدلبلا ةربقم يف لك نفدي نأ بحتسملا يأ :خ! نفدلا بحتسيو 5١١[ :يواطحطلا ةيشاح] .هيمر ةمرح

 ول :اهنم لمحو «ماشلاب تام ناک و « نم رل || ندع اھا ربق تراز نيح تلاق اأ مك ةشئاع نع لقنو ءاك تام

 امل ؛مثإ ال :دلب ىلإ دلب نم لقنلا يف سينجتلا يف فنصملا لاق مث «تم ثيح كتنفدلو «كتلقن ام يلإ كيف رمألا ناك

 لامر هيلع یتا ام دعب خا فس وب ت وبات لفن داع یس وم ۾ «ماشلا ىلإ لمنف ( رص, تان نفع ب وقعي نأ لعن

 ١٠١1/7[ :ريدقلا حتف| .ماشلا ىلإ رصم نم

 : تارمضملا" يف :خإ زوجي الو «قافتاب زوجي ال :هجو يقو «قافتاب زوجي :هجو يف :هجوأ ةثالث ىلع نفدلا دعب لقنلا

 هلقنب الإ هبحاص ضري مل و «بوصغم بوث يف نفك وأ «ةبوصغم ضرأ يف نفد اذإ وهف :لوألا امأ فالتحلا :هحو قو

 هلقن وأ ءاهدلو هجو ىلإ رظنت نأ تدارأ اذإ مألاكف :يناثلا امأو «قافتاب هنم جرخي نأ زاج «هبوث عزن وأ .هكلم نع

 هللا دبع نب حلاص نأ يور امل ؛هليوحت زوجي :ليقف ءربقلا ىلع ءاملا بلغ اذإ :ثلاثلا امأو «قافتاب زوجي ال ؛ىرخأ ةربقم ىلإ
 ,ءاملا هباصأ دق ءاملا يلي يذلا هقش اذإف ءاورظنف ءاثالث ءاملا ياذآ دقف «يربق نع نولوح :لوقي وهو «مانملا يف يؤر

 11١8[ :يواطحطلا ةيشاح] .عنمو عجر مث كلذ زوجي :رفعج وبأ هيقفلا لاقو «هليوحتب اند سابع نبا ىفأف
 ةعارز امي عفتناو «ضرألاب هاوس ءاش نإو ءاهنطابو اهرهاظ كلمتي هنأل ؛اهبحاص قحل جرخيف :لإ نوكت نأ الإ
 نم اضرأ هتوم لبق ٍقوتملا يرتشي نأ :ةعفشلا ةروص :ةعفشلاب تذخأ وأ 1٠١[ :حالفلا يقارم] .اهريغ وأ

 ول اذكو «ةعفشلاب اهذحأف ءاهبلطف ةعفشلا هل نم ملعف «هتوم دعب اهيف نفد مث ءراج وأ اهيف كيرش هل عئاب

 وأ لاملا تيب نمف الإو «هتك رت نم يأ :رفحلا ةميق نمض 7١5[ :يواطحطلا ةيشاح] .هوحن وأ ثراولا اهارتشا
 شرا تناك" ثإو «كلذب نيحوتسي ربقلا بحابس نآل لد وركب ةعساو"ةربقملا تناك ناف :دايماق انك ناسا

 ٠١٠١| :حالفلا يقارم] .ةهارك الب يأ ءزاج ةقيض



 روبقلا ةرايز ١  ه ةالصلا باتك

 شبني الو «تيملا عم لامو .بوصخغم نفكلو هيف طقس عاتمل شبنيو «هنم جرخبي الو

 ٠ .ملعأ هللاو :ةزراسسبا نيغ وأ «ةلبقلا ريغل هعض وب

 روبقلا ةرايز يف لصف

 ا :هنأ درو امل ؛؟سي ةءارق بحتسيو «حصألا ىلع ءاسنلاو لاجرلل اهرایز بدن

 0 ES اهيف امم ددعب هل ناكو عدكم وي مهد هللا لقهشفخ ا ًارقو رباقملا لحد

 سأب الو «ةربقملا نم رجشلاو «شيشحلا علقو ءاهيلع ةحاحلا ءاضقو مونلاو ءاهؤطوو
 طوغتلاو لوبلا روبقلا ىلع مادقألاب

 نفكب تيملا نفك اذإ وأ ءهنفد يف ارضاح ناك نم عاتم هيف طقس اذإ هربق نم تيملا جرخي يأ :خلإ شبنيو

 [515 :حالفلا يقارم] .هذخأب الإ هبحاص ضري مل اذإ :بوصغم نفكلو .تيملا عم لاملا نفد اذإ وأ «بوصغم

 يف داسفلاو زاوحلا نع لأست ال :لاقف ؛رباقملا ىلإ ءاسنلا جورخ زاوج نع يضاقلا لئسو :ءاسنلاو لاجرلل
 هللا ةنعل يف تناك جورخلا تدصق املك اهنأب ملعاو ءنعللا نم اهقحلي ام رادقم نع لأست امنإو ءاذه لثم

 تناك تعجر اذإو «تيملا حور اهنعلت روبقلا ثنأ اذإو «بناح لك نم نيطايشلا اهقحل تحرح اذإو «هتكئالمو
 5٠١[ :يواطحطلا ةيشاح] .هللا ةنعل يف

 ؛ءاسنلل هركت امنأ :مالكلا لصاحو :"يراخبلا حرش" يف ئيعلا ردبلا لاق ءءاسنلا ىلع مرحت :ليقو :حصألا ىلع

 :ىلاعت هلوق دح ىلع وه وأ «"نم" نعم. "ام" :اهيف ام 17١[ :يواطحطلا ةيشاح] .نامزلا اذه يف مرحت لب

 1۲١| :يواطحطلا ةيشاح] .توملا وهو «ةفصلا اهيف ظحولف ء[ 7 :ءاسنلا] کل باط م اوُحكنافإ#



 ديهشلا ماكحأ ١4 ةالصلا باتك

 لهأ وأ برحلا لهأ هلتق نم :ديهشلاو نالا يلدا ندع ةا تم لرتقلا فيهقلا

 ةكرعملا يف دجو وأ «لقثع ولو اليل هلزنم يف صرصللا وأ ؛قيرطلا عاطق وأ يخبل
 هت لكل 6 ةاو NY ie 1 u CEE قدح ادع القا ماس هلفلا وأ ءرثآ ةبو

 هل نأل وأ حصي يذلا نعملا ىلع هبر دنع قزرب هروضح يأ هدوهشل لعاف نيعمب هنإ :هيف ليق ام لصاح :ديهشلا

 «ةمايقلا موي الإ اهدهشت ال هريغ حورو «مالسلا راد تدهش هحور نأل وأ «هجشو ةحرجو همد وهو هل دهشي ادهاش

 هل دوهشم هنأ امل ؛لوعفم يعمي وأ «باوثلا نم هل ام هحور ج ورح دنع دهشي هنأل وأ «لتق نيح قحلا ةداهشب همايقل وأ

 [275 :يواطحطلا ةيشاح] ."رهنلا" نع "ردلا" ةيشاح يف اذك هل اماركإ هدهشت ةكئالملا نأل وأ «ةنجلاب

 .ايح يقبل لتقي مل ول هنإو ءهلجأ لوتقملا ىلع عطق لتاقلا نإ :ةلزتعملا تلاق «هلحأ ءاضقناب يأ :هلجأب

 مدع يعأ اذه دعب ءيجي يذلا مكحلل موزلملا ديهشلل فيرعت اذه :خل! ديهشلاو ٠٠١[ :ةدايزب يواطحطلا ةيشاح]

 ٠١١/۲[ :فرصتب ريدقلا حتف] .ديهش هريغو ثترملا نإف كلذ نم معأ هنإف «هقلطمل ال «هبايث عزنو هليسغت

 ءا وکو نالا نرخ ق اراها اوقلا نأب ست ر ‹«ةرشابم لتق اذإ ام لمشف لتقلا قلطأ :خل! هلتق نم

 ةباد اورفن وأ ءاملسم مهتباد تئطو ول امو «ران وأ ءامب ولو تناك ةلآ يأب لتق اذإ امو ءمهوقرغأف ءام اولسرأو

 وأ ناك ةرشابم اضيأ ماع يغبلا لتق اذكو ءاننامأ تحت لخدي مل رفاك يف ةيفرع ةقيقح برحلا لهأو «هتمرف ملسم

 [5؟5 :حالفلا يقارم] .قيرطلا عاطق وأ يغبلا وأ برحلا لهأ ةكرعم تناك ءاوس :ةكرعملا يف دجو .ابيبست

 [1757 :حالفلا يقارم] .جرخمو فنأو مف نم ال «نيع وأ نذأ نم مد جورخو «قرحو رسكو حرجك :رثأ هبو

 نوكي ال هنإف «قرغ وأ مدحب تام وأ رانلاب قرتحا وأ عضوم نم ىّدرت ول هنأل ؛لتقلاب ديق :2إ ملسم هلتق

 [117 :يواطحطلا ةيشاح] .ةرخآلا ديهش وهو ءايندلا مكح يف اديهش

 لهأ وأ نيملسملا وأ «هلام وأ هسفن نع اعفادم لوتقملا هيف لحد [575 :حالفلا يقارم] .دوقو دحب ال يأ :املظ

 امأ «لام لتقلا سفنب بحي ال نأ :اديهش نوكي نم لتق يق طباضلاو :ادمع [575 :يواطحطلا ةيشاح] .ةمذلا

 ؛هلتاق ملعي ملو ءاحوبذم دحو ول اذكو «هلتقب ةيدلا بوجول ديهشب سيلف ءلقتملاب ًادمع وأ ًاطخ ملسم هلتق ول

 كبش لوتقملا 4 چر :ثدحم 11 :ي واطحطلا ةيشاح] .أطخ وأ ادمع ءامولظم وأ املاظ لتقأ ىردي ال هنأل

 Ea :حالفلا يقارم] , كىس وأ هوبأ هلتق نم لمشو «لقثم دمع



 ديهشلا ماكحأ 8 1 1 ةالصلا باتك

 «برحلا ءاضقنا دعب ثتري ملو «ةبانجو سافنو ضيح نع ايلاخ اغلاب املسم ناك و
 لوتقملا

 نفكلل احلاص سيل ام هنع عزنيو «لسغ الب هيلع ىلصيو «هبايثو همدب نفكيف

 ءاهعيمج عزن هركو عهبايث يف صعشنيو دازيو ,عردلاو حالسلاو وشحلاو ورفلاك
 ددعلا داز نإ

 برحخلا ءاضقنا دعب ُثترا وأ ءاسفن وأ اضئاح و أ انوئخم وأ ايبض لتق نإ لسغيو

 نم لقن وأ 2 لقعي وهو ةالصلا تقو ىضم وأ ىوادت وأ مان وأ ب ارش وأ لك نا

 ةليلق ولو

 ريثك مالكب ملكت وأ «یرتشا وأ عاب وأ ىصوأ وأ «ليخلا ءطو فوخل ال ةكرعملا

 ءرصملا يف لتق نم لسغيو ءاثترم نوكي ال «برحلا ءاضقنا ا دج و نإو

 .هيلع ىلصيو «دوق وأ دحب لتق وأ ءاملظ دّدحمب لتق هنأ ملعي ملو

 ريغ نم همد عم يأ :همدب 1۲١[ :حالفلا يقارم] .قلخلا بوثلاك ةداهشلا يف اقلخ راص ام يأ :ثتري مو
 اذإ امب ديقم وهو هقلطأ :2إ هنع عزنيو .الوأ انمض ملع اب حيرصت :لسغ الب (حالفلا يقارم) .ليسغت

 .ةرورضلل هب نفك نفكلل حلصي ام دجوي مم نإو «نفكلل احلاص هريغ دجو

 ءاشاب ةورفلاو ورفلا |(يواطحطلا ةيشاح) .ةوسنلقلاو فخلا اذكو «ورفلا ىلع فاكلا تلحدأ] : ورفلاك

 (دراوملا برقأ) .روّمسلاو بلاعثلاو بنارألاك «تاناويحلا ضعب دولج نم نطبي ةيناطب ةبحلا وح ءيش :اهمدعو

 ىلا هبايث عيمج عزن هرك يأ :خلإ عزن هركو [1۲۷ :حالفلا يقارم] .ةنسلا نفك نع هيلع ام صقن نإ :دازيو
 يف هرارمتسا لبق وأ مدلا عاطقنا دعب ناك ءاوس :ءاسفن وأ اضئاح [1۲۷ :حالفلا يقارم] .هرثأ هيلع ىقبيل ؛اهيف لتق
 ٠۲۸[ :يواطحطلا ةيشاح] .اضيح نوكي ال اثالث رمتسي مل اذإ هنأ هيفو [178 :حالفلا يقارم] .مايأ ةثالث ضيحلا

 هنأل انترم ىمسو ؛"حاحصلا" يف اذك «قمر هبو اجرح يأ اثيثر ةكرعملا نم لمح يأ لوهجملل ءانبلاب :خلإ ثترا وأ
 وهو ةالص تقو هيلع ىضم اذإ اميف ةالصلا يبنسيا ءايندلا ماكحأ نم هب فلك ام ةداهشلا مكح يف اقلخ راص

 اذإ امأ ءاهئادأ ىلع ردق اذإ ام ديقم وهو هقلطأ :لقعي وهو [1۲۸ :حالفلا يقارم] .اهعفانم نم هيلإ لصو وأ «لقعي
 هنإف ليلقلا فال : ريثك مالكب | L1 ۹ :ي واطحطلا ةيشاح | .اثترم ريصي الف «لقعلا عم ةالصلا ءادأ ىلع ردقي مل

 57٠0[ :حالفلا يقارم] .برحلا ءاضقنا دعب ناك اذإ هلك اذهو ءاثترم مالكلا نم ليلقلاب نوكي ال



 موصلا ماكحأ ١ 4 مب 0 ۰ موصلا باتك

 نعو «نطابلا مكح هل ام وأ ءانطب أطخ وأ ادمع ءيش لاحدإ نع ارام كاسمإلا وه
 عامدلا وشو لاخدإ :هل وقل لوعفم

 هنم موي لکو «هنه ي حج دوهش كاضمر بن وحج و اسسا و .هلهأ نم ةينب جرفلا ة هوهش

 ةه وص ضارتفا نوعي

 :ءايشأ ةعبرأ هيف عمتجا نم ىلع ءاضق و ءادأ ضرف وهو :ةقادأ بوج ول اسسا

 بوحجو طورش ىمستو تاضمر موص

 500 «برحلا رادب ملسأ نل بوجولاب ملعلاو ,غوللبلاو و «مالسإللا
 ىص ىلع بجي الق كونج ىلع بجيالف رفاكلا ىلع بجي الف

 وأ ةداع ام اش ءيشلا قالطإو «بورغلا ىلإ قداصلا رجفلا نم ليللا دض راهنلا نأ ملعا ا كاسمإلا وه

 ؛قلطم نطبلا يف لاخدإلاو «موصلا داسفإ يف دمعلا مكح همكحف «هقلح ىلإ ةضمضملا ءام هقبس نم :ءطخملاو «هريغ

 «ثبعب لازنإلاو عامجلا لمشي جرفلا ةوهش نع كاسمإلاو «نطابلا ف ةحارج نم وأ فنألا وأ مفلا نم ناك ءاوس
 .ةرافك بحب مل نإو ءامنمب دسقي مولا نإف

 نم" :هلوقبو «نايسنلا نع زرتحي "ًأطخ وأ ادمع" هنوكبو «لاخدإ ريغ نم هوحنو رابغلا لوخد نع ًازارتحا يڪ دب

 ةحصلا طورش هيف عمتحلا صوصحملا صخخشلا وه :موصلا لهأو «نونجماو رفاكلاو ءاسفنلاو ضئاحلا نع ازارتحا "هلهأ

 ءانرادب نوكلا وأ «برحلا رادب ناك نإ بوجولاب ملعلاو «ةينلاو «سافنلاو ضيحلا نم ةراهطلاو «مالسإلا يهو :ثالثلا

 بوحجولا طرش انراد يف نوكلا وأ بوحولاب ملعلاو «ةحصو بوحو اطرش ةراهطلاو مالسإلاف بوجولاب ملعي مل نإو

 يمغأ وأ نح نم موص ةحصلو «هيلع باثيو يبصلا موص ةحصل ؛ةحصلا طورش نم اسيلف ةقاطإلاو غولبلا امأو «طقف

 .هتقو يف هنذإب ىلاعت هلل يونملا تارطفملا نع كاسمإلا وه :موصلل رصتخملا حيحصلا دحلاو «ةينلا دعب هيلع

 اهنأل ؛هئادأ بوجو ببس موي لكو «هرامن وأ هليل رهشلا نم ءزج دوهش ناضمر بوحو ببس نأ ملعا :لإ ببسو

 فنصملا عمجو «ليللا وهو داما موصلل حلصي ال نامز للختل دشأ لب «تاقوألا يف تاولصلا رت تادابع

 بوجو ببس رركت هنأ :رمألا ةياغ «هموصل ببس موي لك مث «هلکل ببس هنم ءزج دوهشف «ةافانم ال هنأل ؛امهنيب

 غلب نمف :خلإ بوجول ببس ۲۳٤/۲[ :فرصتب ريدقلا حتف] .هريغ نمض يف هلوخدو «هصوصح رابتعاب مويلا موص
 ٠۳۳[ :حالفلا يقارم] .ىضم ام ال هنم ىقب ام همزلي ءملسأ وأ

 امإ ءامهدحأ نم ناضمر ءوص ضارتفال دبالف «نيئيش نيب ددرم عبارلا طرشلا اذه نأ ملعا :لإ بوجولاب ملعلاو

 بجوم لا ملعلا هل لصحي امنإو «برحلا رادب ملسأ نمل طرش :لوألاو «مالسإلا رادب نوكلا وأ «بوحولاب ملعلا

 غولبلا الو ةلادعلا طرتشت ال :امهدنعو. ءلدغ.دحاو وأ «تاروتسم ناتأرماو لحر وأ نالدع هريخأ اذإ باطخلل

 .لهجلاب هل رذع ال هنإف «مالسإلا رادب أشن نمل طرش مالسإلا رادب نوكلا يأ :يناثلاو ؛ةيرحلاو



 هماسقأو موصلا ةفص ١ 84 موصلا باتك

 «سافنو ضيحو ضرم نم ةحصلا هئادأ بوجول طرتشيو «مالسإلا رادب نوكلا وأ

 «سافنو ضيح نم هيفاني امع ولخلاو «ةينلا ٠ ةا هئادأ ةحصل طرتشيو ااو

 نطبلا نوهش ءاضق نع فكلا :هنك رو «ةبانحلا نع ولخلا طرتشي ا الو اسا کر

 ةوهش ةينثت موصلا نكر يأ

 «ةرحآلا يف باوثلاو «ةمذلا نع بجاولا طوقس :همكحو ءامهب قحلأ امو جرفلاو

 0 .ملعأ هللاو

 هميسقتو موصلا ةفص يف لصف

 «لفنو «بودنمو «نونسمو «بحاوو «ضرف :ماسقأ ةتس ىلإ موصلا مسقني

 يف روذنملاو تارافكلا موصو ءءاضقو ءادأ ناضمر موص وهف :ضرفلا امأ «هوركمو

 OE N Rak KÊ «لفن موص نم هدسفأ ام ءاضق وهف :بحاولا امأو ,رهظألا

 .ءاسفنو ضئاحو ضيرم ىلع بحب الف :ةحصلا (حالفلا يقارم) .هتقو يف ةمذلا غيرفت نع ةرابع وهو :هئادأ

 تدحو هنم ءزج يأ يفف ؛ةوحضلا ليبق ىلإ بورغلا دعب ناضمر ءادأل ةبسنلاب تقولاو ءاهتقو يف ةينلا ةينلاب دارأ :ةينلا

 |7575 :يواطحطلا ةيشاح] .رجفلا عولط دعب ةينلا ئزحجت الو «هلك ليللا هئاضقل ةبسنلابو «حص ةينلا

 ,ةحصلا همكحف رحنلا موي موصك ايهنم ناك نإف «هنع ايهنم نكي مل اذإ امه ديقم وه :لإ بجاولا طوقس

 .ىلاعت هللا ةفايض نع ضارعإلاب مثإلاو ؛ةدهعلا نع جورخلاو

 :نيعم ريغ وأ ءءادأ ناضمر موص وهو :نيعم امإ ضرفلا نأل ؛ةينامث يه ليصفتلابو ءالاجإ يأ :ماسقأ ةتس

 ."ردلا" يف هدافأ ءقلطملا رذنلاك نيعملا ريغو «نيعملا رذنلاك نيعملاف ءكلذك بجاولاو ءءاضق هموص وهو

 ‹«نيميلا ةرافك و اطح لتقلا ةرافك و ءراهظلا ةرافك لثم :تارافكلا موصو | :يواطحطلا ةيشاحاإ

 اوفَوُيَلَول ةيآأ نم صح .هنأل «بجاو هنإ :ليقو :رهظألا ف .مارحالا قف ىذألا ةيدفو ةديضلا ءازح ةرافكو

 «دحاولا ربخك راصو «ايعطق قبي ملف «ضيرملا ةدايعك بجاو هسنج نم سيل ام. رذنلا (۲۹ :جحلا) «وهروذ

 مث لفن موص دحأ ماص اذإ يأ :لإ ءاضق وهف [1۳۸ :يواطحطلا ةيشاح] .ضرفلا ال بوجولا تبثي هلثكو

 .بججاو موص اذهو (هؤاضق هيلع بجو كف



 لك نم ةثالث موص وهف :بودنملا امأو «عساتلا عم ءاروشاع موص وهف نونسملا امأو
 مرحلا رشاع يأ

 سماخلاو رشع عبارلاو رشع ثلاثلا :يهو «ضيبلا مايألا افوك بدنيو ءرهش

 لضفألا :ليق مث ءلاوش نم تس موصو «سيمخلاو نينثالا موي موصو «رشع

 نع دواد موصك «ةنسلاب هيلع دعولاو هبلط تبث موص لكو ءاهقيرفت :ليقو ءاهلصو
 .ىلاعت هللا ىلإ هبحأو «مايصلا لضفأ وهو ءاموي رطفيو اموي موصي ناك

 هوركم :نامسق وهف هوركملا امآو .هتيهارك تبقي مل امن كلذ ئوس وهف :لفتلا اَمأو

 موص :يناثلاو «عساتلا نع ادرفنم ءاروشاع موص :لوألا ءاميرحت هوركمو ءاهيزنت
 اجرت هرك يذلا اهيزنت هرك يذلا

 زورينلا مويو :ةةةسسلا موي دارفإ و e مرو دا رفا 8 «قي :تلا مايأو «نيديعلا
 رحنلا موي دعب ةنالن يهو رحنلاو رطفلا يأ

 دع نرسم هيام E روت EN FETE RÛ وسم مدح A هم E e E 8 «ناجرهملا وأ

 ب ودنم مايألا هذه صوصخ اهوكو «بودنم تناك ايأ رهشلا خرم مايأ ةنالث موص نأ دافأ ا اهوک بدني و

 لماكتل ؛كلذب تيمس :ضيبلا مايألا ]1۳۹ :يواطحطلا ةيشاح] .نيبودنملا دحأب ىتأ هنم اهريغ ماص نمف «رحآ

 ٠۴۹[ :يواطحطلا ةيشاح] .اهليل ضايب دارملاف ]1۳۹ :حالفلا يقارم] .اهيف ضايبلا ةدشو «لالهلا ءوض

 ةرافكو ءناضمر يهو «عباتتلا اهيف بجي اهنم ةعبس :امسق رشع ةثالث مزاللا موصلا نأ ملعا :اهلصو لضفألا

 هيف مزتلا اذإ نيعملا ريغو «نيعملا رذنلاو «ناضمر يف راطفإلا ةرافكو ءراهظلا ةرافك و «نيميلا ةرافك و «لتقلا
 هاون وأ عباتتلا هيف ركذ اذإ قلطملا رذنلاو «نيميلاو ءراطفإلاو ءراهظلاو «لتقلا ةرافك موص نأ الإ هاون وأ عباتتلا

 ةتسو «عباتتلا عطقب فانئتسالا امهيف مزلي ال نيعملا رذنلاو ناضمر موصو «هفنأتساو هلبقتسا هلالخ يف رطفأ اذإ

 رذنلا موصو «ديصلا ءازج موصو «قلحلا ةرافك موصو «ةعتملا موصو «ناضمر ءاضق يهو «عباتتلا اهيف بجي ال

 1٠۸[ :يواطحطلا ةيشاح] .ارهش نموصأل هللاو :لاق نأب نيميلا موصو ؛هتين وأ عباتتلا ركذ نع قلطملا
 عيبرلا فرط يف موي وهو «ءاي واولا اولدبأ "لوعوف" برعلا نازوأ يف نكي مل امل نكل ؛زورون :هلصأ :زورينلا

 54١[ :حالفلا يقارم] .لمحلا جريب سمشلا هيف لحت يذلا مويلا وهو

 سمشلا لولح لوأ :هنم دارملاو 54١[ :حالفلا يقارمإ .فيرخلا فرط يف موي وهو «ناكرب# برعم :تاجرهملاو

 14١[ :يواطحطلا ةيشاح] .سرفلل ناديع هلبق يذلاو مويلا اذهو «نازيملا يف



 .. هيف ةينلا تبيبت طرتشي ام 11 موصلا باتك

 بورغلا دعب رطفي ال نأ وهو «نيموي د لاصولا موص هركو «هتداع قفاوي نأ الإ

 مويلا كلذ
 دلا مربع زكر يالا ديلا حريب اضن ينس اا

 طرتشي ال اهو «هيفا اهديبعتو ةينلا تيب طط عشب اميف لصف

 نيعملا رذنلاو «ناضمر ءادأ وهف ءاهتييبت الو ةينلا نييعت هيف طرتشي ثي ال يذلا مسقلا امأ

 م ‹«حصألا ىلع راهنلا فصن لبق ام ىلإ ليللا نم ةينب حصيف «لفنلاو «هنامز

 موي موص ىلع موادی لحر ناک الثم «هرکی ال هداتعمل اقفاوم هريغو زورينلا موي موص ناك نإ يأ :قفاوي نأ الإ

 وهو همكح يف وه ام وأ «ليللا نم ةينلا نم هيف دب ال يأ :ةينلا تييبت .هركي ال هداتعم بسح ماصف نينثإلا

 موص لك يف ةيفاك ليللا نم ةينلا نأ ملعا مث .ةنيابم ةينلا قلطمب حصي الو ءلصألا وه لب رجفلا عولطل ةنراقملا

 ال رطفأ ولف ءامئاص حبصي مل رطفلا ىلع مزع مث ءادغ موصي نأ اليل ىونول ىح ءاهنع عوحرلا مدع طرشب
 مئاصلا ىون ولو «عوحرلاب تضقنلا ةينلا كلت نأل ؛هيزجي ال هيلع ىضم ولو «ناضمر نكي مل نإ هيلع ءيش

 (رييغتو فرصتب قئارلا رحبلا) .لكأي بح رطفي مل رطفلا
 لبق ام ىلإ هرامن وأ هتليل ةينلا قلطأ اذإف «ةعمجلا هذه نم سيمخلا موي موص ىلع هلل :هلوقك :خلإ نيعملا رذنلاو
 «ضرفلا ادع ام لفنلاب دارملا :لفنلا [147 :حالفلا يقارم] .روذنملا ةدهع نع هب جرخو ءحص راهنلا فصن

 يقارم) .ةثالثلا هذه نم لك يأ] :لإ! ةينب حصيف .اهوركموأ ابودنم وأ ةنس نوكي نأ نم معأ بحاولاو

 ناضمر رهش يلايل يف اذه نع ملسم ولخي الو «دغ موص هبلقب امزاع هدصق ةينلا ةقيقح نأ ملعا OTE :حالفلا

 «هيلع ىمغم وأ ءرجفلا عولط ىلإ هلبق وأ «بورغلا تقو نم امئاث وأ ءانحاه اقساف ناك نإ لثم ردن ام الإ

 (517 :يواطحطلا ةيشاحو حالفلا يقارم) .خياشملا ةنس ام ظفلتلا نأ الإ اطرش ناسللاب قطنلا سيلو

 حص نامزلا اذه نم ءزج يف تلصح مف «ةينلا فرظ تقولا اذه ىلإ ليللا نم هنأ دارملا :لإ لبق ام ىلإ

 ىون نيح نم مئاص هنأ لاوزلا لبق ىون ول تح هلوأ نم مئاص هنأ هل يوني راهنلا نم موصلا ىون نإو «موصلا
 برشو لكأك موصلا يفاني ام اهلبق دحوت مل اذإ ةوحضلا لبق زوجت امنإو ءامئاص ريصي ال ءراهنلا لوأ نم ال

 [5147 :يواطحطلا ةيشاح] .زوحت ال رجفلا عولط دعب كلذ دحو نإف ءايسان ولو عامجو
 رهاظ نإف ؛"لاوزلا نيبو رجفلا عولط يأ هنيب ام" :هلوق يهو يرونتل ةرابع رهاظ نع زارتحا :حصألا ىلع

 [ ٠٤١ :يواطحطلا ةيشاح] .كلذك سيلو ءحصت نأ ىربكلا ةوحضلا دعبو لاوزلا لبق تدحو اذإ اهنأ ديفي ام



 4 اضيأ حصير «ىربكلا ا تقو 8 رجفلا ا نم :راهنلا فصنو

 نم هاون امع عمي هنإف ا فاالخب ءاميقم یخ ناك 2 رخآ بجاو

 حصي الو «ناضمر يف رخآ ابجاو ىون اذإ ضيرملا يف حيجرتلا فلتحاو «بحاولا
 طقسي ال

 .هيف بجاولا نم هاون امع عقي لب «هريع بجاو ةينب هنامز نيعملا روذنملا

 ردا

 ءاضقو تاضير اسف نبق اجت ر هيلا نيم ديل عرفتم ان رو : يناثلا مسقلا امأو

 هللا ىفش نإ :هلوقك قلطملا روذنملاو ءاهعاونأب تار اقكلا موص و ل نع بل ا

 نم موصلا ءادأ تقوو ءامورغ ىلإ سمشلا ع ولط نم وهو «راهنلا فصن لاوزلا ةعاس نأ ملعا :ةوحضلا تقو

 .رثك الا يف ةينلا ققحتتل اهلبق ةينلا طرتشتف «ىربكلا ةوحضلا تقو هفصنو «سمشلا بورغ ىلإ رجفلا ع ولط

 [547 :حالفلا يقارم] .لفنلاو نيعملا رذنلاو ناضمر ءادأ نم لك يأ :حصيو [۲۳۷/۲ :رييغتب ةيافكلا]

 "لشن وأ اض فهن وک نم فضرب كيبقت ريق نه یا :ةينلا قلطمع

 نأ اذهي ملعف «تقولا ضرف نع هعوقوو «يوني ام ةحص مدع امهحصأ :نيتياور هنع لفنلا يف نأ ملعا :حصألا يف
 ضيرملا امأو ءامهيف نيتياورلا دوجو عم امهيف حصألا ىلع لفنلا ةينبو «ةينلا قلطمب ناضمر نع هموص حصي رفاسملا
 هراتخاو ءحيحصلاب قحتلا ماص امل هنأل ؛ناضمر نع عقي :ليقف :لاوقأ ةثالث هيفف الفن وأ رحخآ ابجاو ىون اذإ

 هنأب :ليقو .خياشملا رثكأو "ةيادهلا' بحاص هراتخاو «رفاسملاك ىون امع عقي :ليقو .ةمئألا سمشو مالسإلا رخف

 «موصلا هرضي نأ نيب ليصفتلاب ليقو .رفاسملاك حيحصلا ىلع لفنلا يف ناضمر نع عقي نأ يغبنيو «ةياورلا رهاظ
 قلعتتف ءمضهلا داسفك موصلا هرضي ال نأ نيبو «ىون امع عقيو رفاسملاك ريصيف «ةدايزلا فوخب ةصخرلا قلعتتف

 ٤/۲ 4١[ :قئارلا رحبلا] .تقولا ضرف نع عقيف ؛ةقيقحب ةصخرلا

 عقو يأ 2 حيجرتلا :ناضمر ءاضق وأ فيِلَع تبحو نيم ةرافك نع ناضفر ىف قون اذإ امك ةرخغتآ ابخاوا ةيتب

 اا اک «رحخآ ل وق مهضعبو لوق يع e د نف ححارلا ف سیا اعف فالتح الا 4



 ... لالهلا هب تبثي ام ٠f موصلا باتك

 هريغو كشلا موص يقو «لالهلا هب تبغي اميف لصف

 يلي ام وه :كشلا مويو نابعش دعب وأ هلاله ةيؤرب ناضمر تبثي

 ةريغو عامجإلاب

 «لالهلا مغ 2 ناب لهجلاو ملعلا فط هيف قزق دقو «نابعش نم نيرشعلاو عساتلا

e 

 لآ یل تاو ینا وتس نيبو ب ديدرت دای سرع لفت مرم لإ موق لك هيفمركو

 هرکی ال هنإف

 هک و هامتابص م نوکیا رطفو مايص نی یف دگر نإو یاس اسھت: ارجأ قاظمر حرم
aاغلا موي  

 اذكو «ضرفلا ىلإ هب لصوتي هنأل ؛نابعش نم نيثالثلا ةليل لالحلا سامتلا ةيافك ضرتفي هنأ ملعا :لالهلا هب تبغي

 ةيشاح).كشلا ىلإ مويلا ةفاضإ هجول نايب :ىوتسا دقو .ناضمر نم نيرشعلاو عساتلا بورغ يف لاوش لاله سامتلا

 «بجاوو لفن نيب هيف ددر موصو «بحاوو ضرف موص نم ناك اذإ ام لمشف هقلظأ :خا موص لك (يواطحطلا

 رهاظل ازارتحا ؛رطفلا لضفألا :ليق «هداتعم قفاوي مل اذإ لضفألا يف اوفلتحاو ءاقافتا لضفأ هموصف هداتعم قفاو اذإو
 [5145 :ةدايرب حالفلا يق رم] .هناموصي اناك امهفإف د ةشئاعو ىلعب اءادتقا ؛موصلا :لیقو «يهنلا

 بهذم يضاف را بخو نع ىونو ارا ناك اذإ ام ئثتسيو «تناك ةين يأب ءازجإلا هقالطإب دافأ :هنع أزجأ

 a نر االكا :لاق الغم :خ2 ! هيف ددر نإو قوسا نوه ناک غ ر قاشا نسا روظ اهل عمامإلا

 نوكي هرمأو :خلإ يتفملا رمأيو :رطفمف الإو يقابصق ادغدجي م نإ ىرت رك ًاعئاص كوكي الاتو نطفمق الز

 الإ ا یک لغم ال موصلا نأل ؛يضاقلا ال َيفملا ىلإ رمألا بسن امنإو «تارانملاو قاوسألا يف ءادنلا راهظإب

 [514/ :يواطحطلا ةيشاح] .مكح ال ءاتفإ هنأ ىلع يضاقلا رمأي يأ ءأعبت

 .ىربكلا ةوحضلا ءيحب دنع وهو :ةينلا تقو 55٠[ :حالفلا يقارم] .موص ةينالب راظتنالاب يأ :مولتلاب

 نايصعلاب مهتي الثل ؛ماوعلا هيلع علطي الأ ؛اًرس هموصي يأ :لإ يتفملا هيف موصيو 1٠١[ :حالفلا يقارم]
 تيتأ :لاقو ءرمع نب دسأ هاكح ام هموصي يضاقلا نأ ىلع ليلدلاو 15٠[ :حالفلا يقارم] .موصلا باكتراب

 سرف ىلع بكارو «دوسأ فحو ءءادوس ةعردمو ءادوس ةمامع هيلعو «يضاقلا فسوي وبأ لبقأف «ديشرلا باب
 ؟تنأ رطفمأ :هل تلقف «رطفلاب سانلا فأف ءكشلا موي وهو «ءاضيبلا هتيحل الإ ضايبلا نم ءيش هيلع امو «دوسأ

 ٠٠١[ :يواطحطلا ةيشاح] .مئاص نإ :ئذأ يف لاقف ءهنم توندف «ىيلإ ندا :لاقف



 .. لالحلا هب تبثي ام uf موصلا باتك

 ؛ةينلا يف ديدرتلا نع هسفن طبض نم نكمتي نم وهو :صاوخلا نم ناك نمو

 هلوق ذرو هدحو رطفلا وأ ناضمر لاله ىأر نمو < ضرفلا نع هنوك ةظحالمو
 هل وق | يضاقلا لبقي م هدخح أ

 ‹یضق نيتقولا ىف رطفأ كإو «لاوش لام ها طفلا دل زوجي الو «مايصلا 7

 عامسلاب ناك اذإو .حيحصلا يف يضاقلا هدر ام لبق هرطف ناك ولو هيلع ةرافك هلو
 ةيلص و

 دهش ولو :خيحصلا يف زوعسم وأ لدغ دحاو ربخ لبق هوو رابغ وأ ميغ نم ةلع

E تو E aA ف عقم هع هدم سس hE هدم ندع همست ne 0815 طا E E 

 ع 1
 ؛هتداهش يضاقلا دري نأ لبق رطفأ اذإ امع ازارتحا ؛هرابحإ ىضاقلا درو ډه يا هلوق درو :هلوقب ديق جا هل وف درو

 يف هححرو ءايوجو مدع "طيحملا" ف ححصو «ةرافكلا بوجو يف خياشملا فلتخاو «نيمدقتملا نع هيف ةياور ال هنإف
 سانلا رمأو «قساف وهو «هتداهش مامإلا لبق اذإ امع ازارتحاو هموص بوح ۾ ف فلتخم موي هنأ رابتعاب "ثايملا ةيانغ"

 نوكي ال نأ ىشبني ًالدغ ناك ولف «خياشملا ةماع لاق هبو ءةرافكلا هتمزل هدلب لهأ نم دحاو وأ ءوه رطفأف موصلاب

 لخدف ر .افكلا طاقسإل بحجج وه مک اسا دنع توب ريغ نم ةيؤرلاب د رشت لا نأ دافأ و «فالح ةرافكلا :توحو ف

 ١/١ ٤١[ :ًاضخلم قئارلا رجعبلا] .هيلع ةراقك ال هنإف «بصي ملو:هدحو مكاحلا هآر اذإ ام
 ىأر اذإ اميف ةفينح يبأ مامإلا لوق نعم نأ نم إدا لوق در ىلإ ةراشإ :خلإ رطفلا هل زوجي الو

 ؛ىلاعت هللا ىلإ هب برقتي الو «مويلا كلذ موص دسفي نأ يغبني : نكلو ر و ا :رطفي ال رطفلا لاله

 ارپ لكأي نكل «رطفأ رطفلا لاله ةيؤرب نقيأ اذإ نأ نم اتفاشم ضعب هلاق ام در ىلإو «هدنع ديع موي هنأل

 ىأر نم رطفأ نإ يأ ((جالفلا يقارم) .هدحو رطفلا لاله ىأر نم] :خإ رطفأ نإو [٠47/؟ :قئارلا رحبلا]

 صفي رطفأ 5 «ب وج ولاب لمع ماص و هل وق يضاقلا درو ؛ةدحو لاوش لاله ئأر وأ «هدح و لاضمر لاله

 هلبق وأ هلوق ىضاقلا در ام دعب هرطف ناک ءاوس (ةرافكلا هيلغ بي ال (هه وص

 .ناضمر يف هدنع ىلا ةقيقحللو ءرطفلا يف سانلا نيب رهاظلل ؛امهيف ةرافكلا بحت :ليقو :حيحصلا يف

 ةمزالم ىلع لمحت ةكلم :ةلادعلاو «هتائيس نم رثكأ هتانسح يذلا وهو :لدع دحاو ربخ 1e] :حالفلا يقارم]

 [151؟ :حالفلا يقارم] .ةلادع الو قسف هل رهظي مل لاحلا لوهجم وه :روتسم [557 :حالفلا يقارم| .ةورملاو ىوقتلا
 لبقي يآ 2 دهش ولو [ ۰ :يواطحطلا ةيشاح] .روتسملا لوق لبقي ال هنأ ةياورلا رهاظ هلباقم :حيحصلا يف

 ماكحألا رئاس يف ةداهشلا ىلع ةداهشلا فالخب «لدع دحاو ةداهش ىلع لدع دحاو ةداهش ناضمر لاله يف

 [7/١475؟ :قئارلا رحبلا] .ناتآرماو لحر وأ «نالجر دحاو لحجر ةداهش ىلع دهشي مل ام لبقت ال ثيح



 ... لالهلا هب تبغي ام ۲.۵ موصلا باتك

 i ةداهشلا ظفل طرتشي الو «ناضمرأل بات فذق ف ادودغ وأ اقیقر وأ ىفأ ناك ولو

 وأ نيرح نم ةداهشلا ظفل ةلع ءامسلا لاک اذإ رطفلا الق ظيربشتو «ىوعدلا الو

 ناضمرل ميظع عمج نم دبالف ةلع ءامسلاب نكي مل نإو «یوعد الب نيترحو رح
 ددعلا مت اذإو .حصألا يف مامإلا يأرل ضوفم ميظعلا عمجلا رادقمو «رطفلاو

 فلتحاو ءرطفلا هل لحي ال ةيحصم ءامسلاو رطفلا لاله ري ملو «درف ةداهشب

 ءامسلاب ناك اذإ رطفلا لح يف فالح الو «نيلدع ةداهشب ناك اذإ اميف حيحرتلا
 كاظم ر توبن رطفلا لح يف

HE E SR E1 E iG ES BEG 8 E EET ê وا اساس". توا 

 هتداهشب ةيناضمرلا تبثف «نورطفي ال مهإف ءلاوش لاله مغو «دحاو ةداهشب اوماص ول مهنأ ىلإ راشأ :ناضمرل

 دنع دهش ول يح :خلإ طرتشي الو ٤۲۱/۲[ :قئارل || رحبلا] .نورطفي فأ دمتع نع يور امل افااا ؛ ءرطفلا ال

 .مكاحلا مكح ىلإ جاتخي الو «موصي نأ عماسلا ىلع بجو ةلادعلا رهاظ وهو «هدنع هتداهش لحجر عمسو مكاحلا
 دوهشلا امهيف نوكي نأ طرتشي امهيف ةلع ءامسلاب نكي مل نإو يأ ا نكي مل نإو [«ه* :يواطحطلا ةيشاح]

 [477/5 :قئارلا رحبلا] .نيقيلا ال نظلا بلاغ ملع يأ :مهربخب ملعلا عقيًاريثك اعمج

 ةماسقلا ددعب هردق هنأ فسوي يبأ نع يورف ؛ءيشب ةياورلا رهاظ يف ريثكلا عمجلا ردقي ل هنأ ملعا :مامإلا يأرل

 دحاو ةعامج دجسم لك نم نوكي نأ يغبني :ليقو «ليلق خلبب ةئامسمخ :بويأ نب فلح نعو الجر نیس

 قحلاو :"ريدقلا حتف" يقو «'عئادبلا" يف اذك «مامإلا يأر ىلإ ةرثكلاو ةلقلا رادقم ضوفي هنأ دمحم نعو «نانثا وأ
 |[ 27 :قئارلا رخبلا] .:بتاح لك نم هج و ربا رئاوقل ةربعلا ا تات ىبأو دمحم نع يور ام

 ٠٠١[ :حالفلا يقارم] .ةماسقلاك نوسمخ :فسوي يبأ نعو «ةلحملا لهأ :ليقو :حصألا يف

 سمس هركذ ام ىلع اقافتا اذهو :رطفلا هل لحي ال ٠٠١[ :حالفلا يقارم] .نيثالث ناضمر ددع مت يأ :ددعلا مت
 58 اوموصي نح نورطفي ال لاوش لاله ري مل اذإ :"سينجتلا" يقو ءارردلا" يف اذك «دهاشلا كلذ رزعيو ةمئألا

 ةميغتم تناك نإو «هطلغ روهظل ؛نورطفي ال ةيحصم ءامسلا تناك نإ :لاقي نأ هبشألاو :يعليزلا لاقو «رحآ

 نيدهاش ةداهشب اوماص ول يأ :خإ ناك اذإ اميف ٠٠١[ :ةدايزب حالفلا يقارم] .طلغلا روهظ مدعل ؛نورطفي

 "ةيزاّربلا"و "ةصالخلا"و "ةياردلا" يف حّحص ءوحصلا عم لاوش لاله ري ملو ءاموي نيثالث ناضمر ددع متو «نيلدع
 .نيدلا رصان لجألا مامإلا ديسلا كلذك هححصو «نورطفي ال :"لزاونلا عومجم' يقو ءرطفلا لح



 ... لالغا هب تبغي اه 2۹ موصلا باتك

 توبثلا يف

 امأو ؛نيتآرماو لحجر وأ نيلحرب الإ ميغلاب تبقي الف «لاوش لالهك ةجحلا يذ لاله يأ ا ىحضألا لاله و

 ديقم وهو هقلطأ :لإ ةيقبل طرتشيو ٤٠٤/١[ :قئارلا رحبلا] .ددعلا ةدايز نم دبال ءءاوس لكلاف وحصلا ةلاح

 .ميظع عمجف نكت مل اذإ امأو «ةلع ءامسلاب ناك اذإ اع

 امفيك ككلوأ ةي ةرب اوموصِي نأ بج :ىرخأ ةدلب لهأ هري مل و «دلب لهأ لالما ىأر اذإ :هانعم :خ! تبث اذإو

 ثيحب براقت امهنيب ناك نإف «رظني هربتعا نم لوق ىلعو «علاطملا فالتحاب ةربع ال :لاق نم لوق ىلع ناك

 ةدلب لهأ ماص اذإ يح ربتعي ال هنأ ىلع خياشملا رثكأو ,بجي ال فلتخت ثيحب ناك نإو ءبجي علاطملا فلتخت ال

 نوبطانغ موق لك نأل ةريسي نأ هيشألاو مري ءاضق مهيلح بحي ءاموي نيرشعو ةعسن ىرجأ ةدلب لعأو اموي نيثآلث

 فلتخي هجورخو تقولا لوخد نأ امك «راطقألا فالتخاب فلتخي سمشلا عاعش نع لالملا لاصفناو «مهدنع اع

 بورغو رجفلا عولط اذكو «برغملا ف لورت نأ هنم مزلي هي قرشملا ف ن لا تلاز اذإ يح ءراطقألا فاتح اب

 شعبا بورغو «نيرخال سمس عولطو «موقل رجف عولط كلتف «ةحرد سمشلا تكر حت املك لب «سمشلا
 دعص نمع لئسف «ةيردنكسإلا مدق "رصتخملا" بحاص هيقفلا ريرضلا ىسوم ابأ نأ يورو «مهريغل ليل فصنو

 ال :لاقف ؟رطفي نأ هل لحيأ «دلبلا يف مهدنع تبرغ امدعب ليوط نامزب سمشلا ىريف «ةيردنكسإلا ةرانم ىلع

 اك م عج : قاقتلا نييت] مدقق اه بطاخ الك نأل للا لهأل لحيو

 يف لاق اذلف ءرطف وأ موص بوجو نم مكح اه تبني ال هنأ :اهرابتعا مدع نعم :خل! ةيؤرب ةربع الو

 يف لاقو ءاي دمحمو ةفينح يبأ لوق وه يذلا يأ :راتخملا يف (راتحلا درر .رطفي الو هل ماصي الف :"ةيناخلا'
 ناك نإو «كلذكف لاوزلا دعب ناك نإ :فسوي وبأ لاقو ءامهدنع ناضمر نم مويلا كلذ نوكي الف :"عئادبلا'

 ةلبقتسملل نوكي :امهدنعف «لاوش لاله فالخلا اذه ىلعو ء«ناضمر نم مويلا نوكيو ء«ةيضاملا ةليلل وهف هلبق

 .رطفلا موي مويلا نوكيو «ةيضاملل نوكي لاوزلا لبق ول :هدنعو «ناضمر نم مويلا نوكيو ءاقلطم
 دجو دق لالحملا نأ ربتعي هنأ نعمت ةيضاملا ةليلل وه فسوي يبأ دنعف «لاوزلا لبق الاثم ةعمجلا موي لالما يؤر اذإ :لصاحلاو

 اذإو ءرهشلا ءادتبا نم ةيناث ةليل يف هروهظ مكح يف راهنلا يف هروهظف ءاراف رهظ مث باغف ءةعمحلا ةليل قفألا يف
 - الوش ناک نإ هرطف بیر نامر ناك نإ هموص بجيف هلا لوأ روک ذلل ةعمتا موي توکی اةيضاملاةليلل ناك



 موصلا دسفي ال ام 1 ¥ موصلا باتك

 يسانلل ناك لإ و : ايضا عماج وأ ب رش وأ ا لکا ول ام : أعيش ووو ةعبرأ وهو

 أبيرشت

 ةوق هل نكي مل كإو (هريك لت مدع هركو لکا ءار نم هب هركذُ موصلا ىلع ةردق

 وأ نهدا وأ ءركفلاو رظنلا مادأ ن نإو ركف وأ و لزنأ وأ رگ مدع ىلوألاف

 E DI ۰۰۰۰۰۰ يات وأ يحتحا وأ ءهقلح يف هيعط دجو ولو لحتكا

 "حتفلا"و "عئادبلا" يف هب حرص ام ىلع فالخلاو «ةلبقتسملل وه لب ؛ ؛ًاقلطم ةيضاملل نوكي الف :امعدتع امأو =

 موي روكذملا ةعمجلا موي ناك اذإف ءناضمر نم وأ نابعش نم نيثالثلا موي وهو «كشلا موي ةيؤر يف وه امنإ
 هد ةريع ال :امهدتعو «رتشلا لوأ مويلا كلذ «فسوي: ىلإ دق اراق لالفا هيفي يؤوو هرهشلا نم ناال

 كشلا موي ةيؤر يف فالخلا ناك امنإو ءال وأ ةيؤرلا هذه تدحو ءاوس «تبسلا موي رهشلا لوأ نوكيو «ةيؤرلا

 رهشلا نوكي نأ مزلي الئثل ؛ةيضاملل هنإ :اهيف دحأ لقي مل نيرشعلاو عساتلا موي ةيؤر نأل ؛- نيئالثلا موي وهو -

 [۳۹۲/۲ :راتحملا در] .نيققحملا ضعب هيلع صن امك نيرشعو ةينامث
 ىسانلاب ديق :ایشان [15۷ :يواطحطلا ةيشاح] .نايس ةدابعلا ق نالطبلاو داسفلا :موصلا دسفي ال ام

 وأ ةضمضملا دصق لب «برشلا الو لكألا دصقي مل نأب رطفلل دصاقلا ريغ موصلل ركاذلا وهو ؛ءيطخملا نع زارتحالل
 مئانلاو هركملاو «دسفي هنإف «هتفشح تراوتف ةشحاف ةرشابم رشاب وأ «هفوح ىلإ هنم ءيش قبسف «لوكأملا معط رابتحا

 ىلع ماد نإو ءرطفي مل هتعاس نم عزن نإ ركذتف ًايسان عامجلاب أدب ولو [51/ :يواطحطلا ةيشاح] .ءيطخملاك

 نإف ءلزنأ ىح ركذتلا دعب هسفن كري مل اذإ اذه :ليقو «هيلع ةرافك ال :ليق مث ءاضقلا هيلعف لزنأ يح كلذ

 [477/7 :قئارلا رحبلا] .لخدأ مث عزن ول امك ةرافكلا هيلعف «هدعب هسفن كرح

 وأ اههجو ىلإ رظن اذإ ام لمشف رظنلا يف قلطأ [.اهيلإ رظنلا لاطأ :هانعم ةمادإلا نم ضام] :رظنلا مادأ

 لزني مل اذإ ام فالخب «عامحجلا نعم دوجول ؛هموص دسف لزنأف ةوهشب اهلبق ول هنأل ؛هب ديقو ءاهجرف

 مش مئاصلل هركي ال هنأ دافأ :لحتكا وأ ٤۲۸/۲[ :قئارلا رحبلا] .ئعمو ةروص يفانملا مدعل ؛دسفي ال ثيح
 وهو «لاحب لاحتكالا هركي ال :اولاق مُهإف «ناحدلاک الصتم | رعوج نوكي ال امم ةر و درولاو كسملا ةحئار

 [155 :ًاصخلم حالفلا يقارم] .هنم عونب هوصخي ملو «هريغو بيطملل لماش

 يف ديسلا لاق :باتغا وأ [459/7 :قئارلا رحبلا] .حصألا يف هنول دجوف قربول اذكو :خلإ همعط دجو
 :هتبتغا دقف لوقت ام هيف ناك نإ :لاق ؟لوقأ ام يحأ يف ناك نإ تيأرأ :ليق «هركي اع. كاحأ ركذت نأ :ةبيغلا :"هحرش"

 ىمسي اقدص ناك نإ هعم# ول همغي اتي روتسم ناسنإ قلخ ملكت نم.نأ :لصاحلاو ههه دفا لوقت ام هيف نكي ل نإو
 ka :يواطحطلا ةيقاح | .هل ةبيغ الف رهاجتملا امأو ااف ىمسب ابتک ناك نإو ا



 ابنج حبصأ وأ «هم وصل وك اذ وهو هيف ةيودألا معط را وأ تاید وأ «نوحاطلا

 لحدف ارش ضاحخ وأ ءانهد وأ عام هليلحإ 2 بص وأ ةبانجلاب اموي رمتسا 5

 امايأ 0

 لحد وأ هذآ ا ار هلخدأ 3 د دوعب ا ڭا وأ ذأ ا

 موصلا دسفي ال ام ۲۰۸ موصلا باتك

 7 نم ليسي ام مضلاب

 ف هاف الم ر هعنص ريعب داع و ا هعرذ وأ يدق يعفاشلا مامإلا لوق غ

EFةيلصو  

 وأ «حيحصلا يف هداعأ ولو ,حيحصلا ىلع وو لك اا وا ‹حيحصلا

 داو یک ور دیک دم نيب ام لكأ
 اذ

 ی وا

 نونلا ثلثم

 ناخذ ناك اوس ةةموص ةا «لاغكإلاا ناك ةررص آب ةقاح اتات هب لعقذأ نم.هنأ ىلإ ةراتكإا ؛هغتضا هب

 نع زرحتلا ناكمإل ؛رطفأ هموصل اركاذ هناخد ٌمتشاو هسفن ىلإ هاوآف روخبب رخبت نم نح ءامهريغ وأ دوع وأ ربنع
 ؛كسملاو هئامو درولا مشك هنأ مهوتي الو «هل هبنتيلف سانلا نم ريثك هنع لفغي امث اذهو «هغامدو هفوح رطفملا لاحدإ

 77٠[ :حالفلا يقارم] .هلعفب هفوج ىلإ لصو ناخد رهوج نيبو ههبشو كسملا حيرب بيطت ءاوه نيب قرفلا حوضول

 هتعانص نم مكح فرع هبو 17٠[ :حالفلا يقارم] .نوحاطلا نم قيقد رابغ ناك ولو يأ :لإ رابغ ولو
 iT : يك واطحطلا ةيقاحا .موصلا داسف مدع وهور انغلا اهمزلي ءلا ءايشألا 0 ةلبرغلا

 ٠ ةيقواطحإفلا ةيقاعإ لوألا طلاب كمت اللا ةسويسلا سات نق ول هنآ لا ريك :لإ ركاذ وهو

 151١[ :يواطحطلا ةيشاح] .حضألا يف فالح الب هدسفأ كلذ اهلبق يف تبص ول اهنأل ایسا ديق :هليلحإ

 دنع داوملاو مغلبلا نم موشيخلا نم جرخي ام :ليقو ءردصلا نم جرخي ام :ليقو «ناسنإلا هلفت ام يه :ةماخنلا

 .ةمجعملا ءاخلا ج رخ نم هقلح نم ناسنإلا هجرخي ام وه :ليقو «حنحنتلا

 ىاقتسا وأ ءاق نوكي نأ امإ هنأل ؛ةرشع اتنثا لئاسملا ةلج نأ :"ديسلا حرش" يف امك لصاحلا :حيحصلا يف

 يف رطفي ال «جرح وأ هداعأ وأ هسفنب داع نوكي نأ امإ ةعبرألا نم لكو «هنود وأ مفلا ءلم نوكي نأ امإ لكو

 نإ ال ءرطفأ مفلا ءلم سلجم يف اراررح انققسا ولو «مفلا ءلم طرشب ءاقتسالاو ةداعإلا يف الإ «حصألا ىلع لكلا

 [7577 :يواطحطلا ةيشاح] .يناثلا لوق ىلع اذهو «ةيشع مث راهنلا فصن مث ةودغ وأ سلاجم يف ناك



 .. موصلا هب دسفي ام 6 ش موصلا باتك

 ءاضقلا عم ةرافكلا هب بحبو «موصلا هب دسفي ام باب

 همزل رطضم ريغ ادمعتم اعئاط اهنم ًائيش مئاصلا لعف اذإ :اكيش نورشعو نانثا وهو

 «لکألاو «هب لوعفملاو لغافلا ىلع نيليبسلا د د لف عامنا ع يهو «ةرافكلاو ءاضقلا

 . .... . «ههق ىلإ لعد نطم عالتباو ءهب ىوادتي وأ هب ىدغتي ام هيف ءاوس «برشلاو

 لعف :طورشلا نمف «هلمهأ ام اهنمو «خيشلا هنيب ام اهنم ءاطورش ةرافكلاو ءاضقلا موزلل نأ ملعا :خإ ءاضقلا همزل
 وأ نونجلا وأ يبصلا لعف اذإ ةنإف ؛ ءافلكم مئاصلا نوك :اهتمو «ةرافكلا الو ءاضقلا مزلي ال مئاصلا لعفي مل اذإف يئاصلا
 همزلي ال ةينلا تيبي مل اذإ هنإف ؛ةينلا اتيبم هنوك :اهنمو «موزلل ةيلهألا بوجول ؛ةرافكلا مهمزلي ال اهنم ایش امهريغ
 .امهل ًافالخ ةفينح يأ دنع ةرافكلا همزلي ال ءرطفأ مث لاوزلا لبق ىونو ناضمر نم اموي ماص نمك «ةرافكلا
 همزلي ال هريغ وأ هماص ام دعب ناضمر ءاضق دسفأ اذإ مئاصلا نإف ءناضمر ءادأ يف دسفملا عاقيإ :اهنمو
 اهدعب تضاح مث ءادمع اهموص تدسفأ ةأرماك «يقانملا باكترا دعب رطفلل حيبملا ورط مدع :اهنمو «ةرافكلا

 يف ضرم مث ءادمع ناضمر موص لجرلا رطفأ اذإ اذك و ءرطفلا حبب ب اضرم تضرم وأ تسفن وأ مويلا كلذ يف
 ورطلا (ةراقكتلا هزلي ال يامال رفاس رفا نامر نم اموت مالح هليق وأ قرانا اههسواي ا4 مويلا كلذ
 .يفانملا باكترا لبق رطفلل حيبملا

 ول ةفص ىلع راهنلا رحخآ يق راص اذإ هنأ لصألا نأل ؛اهطوقس مدع ىلع تاياورلا تقفتا اعئاط رفاس مث رطفأ ول امأ

 ىلع بجو ادمع ةعواطم اهنطو اذإف ةيعاوطلا :اهنمو «ةرافكلا هنع طقست ءرطفلا هل حابي مويلا لوأ يف اهيلع ناك
 مزلت الف دمعلا :اهنمو «حصألا ىلع اهجوز ةجوزلا وأ ؛ةجوزلا جوزلا هركأ ءاوس ءاقلطم ةرافكلاو ءاضقلا امهنم لك
 .هيلع ةرافك ال رطضملا ذإ ؛ًارطضم مئاصلا نوك مدع :اهنمو ؛ئطخملاو يسانلا
 :"ةرهوجلا" يف لاق ءءاذغ ةلوكأملا تاذلل مسا «نيتمجعملا لاذلاو نيغلاب وهو ءءاذغلا نم وه :هب ىدغتي ام

 ام وه :مهضعب لاقو «هب نطبلا ةوهش يضقنتو «هلكأ ىلإ عبطلا ليمي نأ :مهضعب لاق «يذغتلا نعم يف اوفلتخاو
 ؛ةرافكلا بحت يناثلا لوقلا ىلعف ءاهعلتبا مث اهجرحأ مث ةمقل غضم اذإ اميف هتدئافو ءندبلا حالصإ ىلإ هعفن دوعي
 يشبحلا قرولا اذه ىلعو «"طيحما" يف امك سفنلا اهفاعت اهجارخإب هنأل ؛حصألا وه اذهو ‹«بحت ال لوألا ىلعو
 صقنيو «هرضي امبرو «ندبلل هيف عفن ال هنأل ؛ةرافكلا بحت ال يناثلا لوقلا ىلعف هلكأ اذإ «طاطقلاو ةشيشحلاو

 .نطبلا ةوهش هب يضقنتو «هيلإ ليم عبطلا نأل ؛بحت لوألا لوقلا ىلعو «هلقع
 يذغتلا نإ :لاق نمف «فالتحالا اذه ىلع ةرافكلا موزل يف هبرش اذإ ناخدلا وهو نآلا ترهظ يلا ةعدبلا اذه ىلعو :تلق

 ٠٠١[ :يواطحطلاو حالفلا يقارم] .ال يناثلا ريسفتلا ىلعو «ةرافكلا هب مزلأ ؛نطبلا ةوهش هب يضقنتو «هيلإ عبطلا ليم ام



 ةمذلا نع اهطقسي امو ةرافكلا ۲1۰ موصلا باتك

 محللا ديدقو ثيللا يبأ هيقفلا رايتخا يف محشلا لکاو دود اذإ الإ ءينلا محللا لكأو

 قةطنح ةهرح ع التباو ( اسل تشالتف ةحمق عصضكب نأ الإ اهمضقو ةطنحلا لكأو «قافتالاب

 ءاقلطم ئمرألا . نيطلا لكأو «راتخملا يف همف جراخ نم اهوحن وأ ةمسمس ةبح عالتباو

 نيراطعلا دنع م ماعم وش

 قازب عالتباو «راتخملا يف ليلقلا حلملاو «هلكأ داتعا نإ لفطلاك ئمرألا ريغ نيطلاو

 «سم دعب وأ «ةماجح دعب وأ «ةبيغ دعب ادمع هلكأو ءامهريغ ال .هقيدص وأ «هتجوز

 رطفأ هنأ اناظ هبراش نهد دعب وأ «لازنإ ريغ نم ةعجاضم دعب وأ «ةوهشب ةلبق وأ

 فرع نإو «سهذملا ىلع هليوأت تنل نيف مو ثیدحلا ا وأ عهبقف هاتفأ اذا الإ «كلذب

 .اهركم تعواط عع ىلع ةرافكلا 5 «ةرافكلا هيلع تبح و هليوأت

 ةمذلا ٠ نع اهطقمسي اسو ا لصف

 اخ هاو E هاج اما ونوح مده EE اعمالها هاه 3 وأ ضيح رطب ةرافكلا طقست

 ؛(جضني ملف يش وأ خبطب جاع نأ هنأش ءيش لك :ليقو ءجضني ملو «رانلا هسمت مل نقلا يتلا قو :ءينلا

 مورا مدغو ىدودلا هيف راص :انيويت ماعظلا كرد :دّود اذإ الإ (دراوملا برقأ) .ماغدإلاو لادبإلاب ين :لاقي نأ زوو

 .الوط هنم عطق ام :ليقو ءسمشلا يف ففجلا محللا وه :محللا ديدقو .ةيئاذغلا نع هجورخل ؛هلكأب ةرافكلا

 .ريعشلا ةبادلا مضقت امك «نانسألا فارطأب اهرسك يأ :اهمضقو (دراوملا برقأ)

 ,يشالتلا نم ضام وهو «ةلحمضم تراص يأ :تشالتف .فورعم وهو «زبخلا هنم ذختيو نحطي بح وه :ةحمق

 [555 :حالفلا يقارم] .لفطلاب ىمسملا نيطلاك يأ :لفطلاك [777 :حالفلا يقارم] .ءيش ال نم توحنم وهو
 .هب ذذلتي هنأل ؛قيدصلاو ةجوزلا فالخبو «هفاغي هنأل ؛امهريغ قازبب ةرافكلا همزلت ال يأ :امهربغ ال

 وهو ءتيدحلا كلب ءاوس ةراقكلاو ءاضقلا همزل لدمع لكأ مث ادحأ مئاصلا باتغا اذإ يأ :خلإ ادمع هلكأو

 1٦۷[ :ةدايزب حالفلا يقارم] .هتفي مل وأ تفم هاتفأ «هفرعي مل وأ هليوأت فرع «هغلبي مل وأ "مئاصلا رطفت ةبيغلا" :55 هلوق

 [5754 :حالفلا يقارم] ."موجحملاو مجاحلا رطفأ" :ُدْكي هلوق وهو :ثيدحلا عم وأ

 باكترإب تبحو َيِلا] :ةرافكلا طقست (يواطحطلا ةيشاح) .باوثلا صقن :هب دارملا نأ نم :هليوات فرع
 - ةضئاح تراص مث ؛هريغو ادمع لكألاب ةأرملا ىلع ةرافكلا تبحو اذإ يأ( :حالفلا يقارم) .اهيضتقم



 ةمذلا نع اهطقسي امو ةرافكلا 1۱ موصلا باتك

 ا ا ل هب رفوس نمع طقست الو «هموي يف رطفلل حيبم ضرم وأ
 هر ,ايتحاب رفاس ول امك داسفإلا ماوي

 نيرهش sS و رخ تا راد ريرح رر «ةياورلا رهاظ

29 
 دانس وأ 007 وأ ,نيءادع وأ « نيعبشم ءاشعو عءادع مهيشعيو مهيدغي اک

 اموی نم

 ءرمث عاص ر «هقيوس وأ ؛هقيقد وأ ءرب نم عاص فصن ريقف لك يطعي وأ ءاروحسو

 طقست «راطفإلا اهل حابأل اهموص ىلع ةيقاب تناك ول ءرذع اهل ضرع وأ ةرافكلا بوجو موي يف ءاسفن وأ =
 نوك عم امهنيب قرفلاو «ةرافكلا هنع طقست ال اهرکم وأ اشا: نقاط مث دحأ ىلع تبحو ولو ءاهنع ةرافكلا

 قح..هل نمم ةقباسلا راذغألا نأ «ةرافكلا هيلع بجو نم ىلع تضرع ًارذع رفسلاو سافنلاو ضيحلا نم لك

 .دبعلا وهو «قحلا هل نم ريغ نم هل ضرع رذع رفسلاو «هللا وهو «هدابع ىلع موصلا باجيإ
 حرح نأ لثم «هعنصب ضرملا ناك اذإ امأو «هعنص ريغ نم ثدح ضرع ديقم وهو هقلطأ :خإ حيبم ضرم وأ

 .هنع ةرافكلا طقست ال اهنأ راتخملاف «حطس وأ لبح نم اهاقلأ وأ «هسفن

 هدعب وأ هلبق لب «داسفإلا موي ف ضرمو سافنو ضيح نم ركذ ام هيلع أرطي مل اذإ هنإف ؛هب هديق :هموي ي

 نأ طرشب ديقم وهو هقلطأ :خإ مهيدغي .راهظلا ةرافك يف نيبم همامتو :ةبقر ريرحت .ةرافكلا هنع طقست ال

 ديعي نيح رج م ءمهريغ نيتس معطأ مث نيس فدع ولا يع el نيذلا مه ايناث مهمعطأ نيذلا نوكي

 717٠١[ :حالفلا يقارمإ .ه زجأ ًاموي نيتس اريقف معطأ ولو «نيقيرفلا دحأل ماعطإلا
 نوتسو ناتئام 6 نملاو نم فصن لطرلاو «نالطر دملاو ءدادمأ ةعبرأ عاصلا نأ ملعا :عاص فصن

 دملاف «فصنو ةعبرأ ليقاثملابو «فصنو ةتس مهاردلاب - ةزمهملا رسكب - راتسإلاو «نوعبرأ راتسإلابو ءامه رد

 رشع ةعبرأ يعرشلا مهردلاو ءامهرد نوثالثو ةئام لطرلاو «يقارعلاب نالطر عاص عبر امهنم لك ءءاوس نملاو

 ۲۴۹5/۲ :كدحت راتخا درإ ؛اطاريق

 «لاقثم فصنو ليقاثم ةعبرأ راتسإلاو ءاراتسإ نورشع - هحتفبو لوألا رسكب - لطرلا نأ ملعا :عاص وأ
 نيعبس مهردلا نوكيف «تاريعش سم طاريقلاو ءاطاريق رشع ةعبرأ مهردلاو «مهرد عابسأ ةثالثو مهرد لاقثملاو

 ةئامعبرأ يأ مهرد عابسأ ةثالثو مهارد ةتس راتسإلا نوكيو ءاطاريق نيرشع يأ ريعش ةئام لاقثملا نوكيو ءاريعش

 ,مهرد عبس فصنو مهرد فصنو امهرد نيرشعو ةينامثو ةئام الإ الاقثم نيعست لطرلا نوكيو ءاريعش نيسمخو
 ةئامعبس عاصلا نوكيو مهرد عبسو امهرد نيسمحو ةعبسو نيتئام يأ الاقثم نينامثو ةئام نالطر وهو نملا نوكيو



 ةمذلا نع اهطقسي امو ةرافكلا ۲۱۲ موصلا باتك

 هللختي ۾ مايأ يف ددعتم لكأو عامج نع ةدحاو ةرافك تفك و «هتمیق وأ « ريعش وأ

 يف ةدحاو ةرافك يفكت ال ريفكتلا للخت نإف «حيحصلا ىلع نيناضمر نم ولو ريفكت
ef : 

 .ةياورلا رهاظ

 ؛ةف رفتم تاقوأ يف ولو «هيلع صوصنملا ريغ نم هريع نم عاصلا وأ ؛ربلا نم فصنلا ةميق ىطعي وأ يأ :هةتفيق وأ

 سک ءارارم نابضعر ءاذأل مئاص عماج اذإ يأ ج ةرافك تفكو |[ :حالفلا يقارم] .بحاولا لوصحل

 ؛كلذك ادمعتم لكألاب هموص دسفأ وأ ءارج ملهو «كلذك هئلاثو «كلذك هيناثو «ناضمر نم موي لوأ عماح

 تارافک ىلإ جاتحي الو ىمدحاو ةراقك تارطفملا هذه نع يفڪت تاقا سبا هلع ناب اميف موصلا ةرافك دؤي و

 امئاص هنوك لاح عماج مث ؛ةرافك ىدأ نإو «نيناضمر نم تالكألا وأ تاعامجلا هذه تناك ولو «ةددعتم

 معطأ وأ ءةبقرلا ررح نأب ةرافكلا ىّدأف ادمع ناضمر نم موي لوأ عماج نمك كلذك لكأ وأ «ناضمر ءادأل

 .ةهدحاو ةرافك يفكت د کس ناشس

 ةرافك هيلع ناك ءرفكي ملو «دحاو ناضمر نم مايأ يق ارارم عماج ولو : رحبلا" ف لاق :نيناضمر نم ولو

 ٤ رعت ةرافك هيلعف «ىرحخأ ةرم عماج 5 «رفک و عماج ولف ؛ةدحاوب لصحي وهو رج رلل تع رش األ ؛ةدحاو

 2 ىلوألل رفكي م تإو «ناترافک هيلعف نيناضمر یف عماج ولو «لوألاب لصخي ل رجرلا نأب ملعلل ؛ةياورلا رهاظ

 ا 6# هينا 1 ا 3 35 i ا 4 , 3: :

 5۳۶/١[ :قتارلا رخبلا]



 ةرافك ريغ نم موصلا دسفي ام ¥ | موصلا باتك

 احلم وأ ءاميفد وأ انيجع وأ ي ازرأ مئاصلا لكأ اذإ :ائيش نوسم و ةعبس وهو

 وأ ءاذغاك وأ ءانطق وأ «ةاون وأ .هلكأ دتعي مل نيمرأ ريغ انيط وأ ,ةعفد اريثك

 وأ ءارجح وأ ابارت وأ اديدح وأ ةاصح علتبا وأ «ةبطر ةزوج وأ «خبطي ملو الجرفس

 هنذأ يق رطقأ وأ «حصألا ىلع هقلح يف ءيش بصب رحوأ وأ .طعتسا وأ «نقتحا

 e E ,ةفئاج ىواد وأ «حصألا يف ءءام وأ انهد

 تاخفذب هلك اذإ هنأل اع مديقا :ةقفاف الاب توحعملا نيقفلا وغو ةايجع وأ .فورعم بحزرألا ا اؤرأ
 ناك وأ هداتعا اذإ امأ :هلكأ دتعي مل 1۷١[ :يواطحطلا ةيشاح]| .ةرافكلاو ءاضقلا بجي ةليلق ةعفد ل راف

 [ 1۷١ :يواطحطلا ةيشاح] .اقلطم ةرافكلا تمزل ًاًيئمرأ نيطلا

 ةهكاف «حوتفم ميجو نيتحتفب] :الجرفس وأ 1۷١[ :حالفلا يقارم] .ةداع لكؤي ال ام هوحن وأ :اذغاك وأ

 اذإ امأ ءاضيأ حلمي لو يأ :خبطي ملو 1۷١[ :حالفلا يقارم] .جضنلا لبق لكوت ال يلا رامثلا نم هوحن وأ [ةفورعم
 ]1۷1 :يواطحطلا ةيشاتا .ةداع لك وي اغ هنأل ؛ةرافكلا مزلت امهدحأ دحج ۾

 همزلت ةبطر ةزول علتبا ولو «هيلع ةرافك الف اهبلب ةسبايلا علتباو بل اه سيل اذإ ام. ةديقم يهو اهقلطأ :ةزوج
 موزل يف فلتخا «هفوح ىلإ غوضمملا لصوو ءاهرشق عم ةسبايلا غضمبو «رشقلا عم ةداع لكؤت اهنأل ؛ةرافكلا
 1۷١[ :حالفلا يقارم] .ةضف وأ ابهذ وأ اساحن وأ :اديدح وأ 1۷١[ :فرصتب حالفلا يقارم] .ةرافكلا
 [7177 :حالفلا يقارم] .فنألا يف ءاودلا هبص طوعسلاو «ربدلا يف ءاودلا بص ةنقحلا :طعتسا وأ نقتحا وأ

 .ةرافكلا بوجوب كلي فسوي يبأ لوق نع زارتحا وهو «هدعب امو ناقتحالاب قلعتم :حصألا ىلع
 هلاق «ندبلا حالصل ةربع الف «هلعفب هغامد رطفملا لوصو موصلا داسف هحو :حصألا يف [1717 :حالفلا يقارم]

 ةروص رطفملا مدعناف «غامدلا رضي ءاملا نأل ؛رطفي ال هنأ حيحصلا :"طيحملا" يقو «لامكلا هققحو «ناح يضاق

 (ةدايزب يواطحطلا ةيشاح) 737١[ :حالفلا يقارم] .عافتنإلا وهو عمو «عالتبالا وهو
 نأ تعمس اذإ بجعتت الو «نطبلا يف يارس 58 وأ ناك 55 ءاودب ىواد يأ نطبلا يف ةحارج يهو :ةفئاج

 سبايلاو «فوجلا ىلإ لصي ابطر ناك ول ءاودلا نأ ديقلا اذه ةدئافو «ةسباي يأ ةفاج ةيودأب ةحارج ىواد :هانعم

 .عاض هرسأب ملعلاو ؛عاش دق لمحلا نإف ؛فوحأ ةفئاح لاو فعاضم ةفاحلا :لقت الو ءال



 ةرافك ريغ نم موصلا دسفي ام 34 1 موصلا باتك

 حصألا يف جلث وأ رطم هقلح ل احد وأ عهةيعازفد وأ هفوج نأ le اوب ةمأ وأ
 سأرلا يق ةحارج

 ماو اهركسب رطقلا وأ بنوم ىلإ ةيفسمإملا ءا قبسب أطخ رطفأ وأ «هعنصب هعلتبي ملو

 م ضرف 1 ع ايديا ىلع افوخ تبرم وأ جاسا یل ترا وأ «عامجلاب

 ادمع لكأ وأ مئان وهو ءام هفوج ىف دحأ انستا ا ت كم وأ تناك“ ةمأ عةمدخلا
 برش وأ مئاضلا

 EE ا ءادماع عماج مث ايسان عماج وأ ما يلح ىلا عيا راو ايسان هلك أ دعب

 نأل ؛يرونقلا هطرش اغإو ءاسباي وأ ابطو هتوكل ال لوصولل ةريعلا نأل ؛سيايلاو بطرلا لستكف ءاونلا ىلطأ ا

 دف لضو يا ارا «دسفي مل لصي م نيب نأ ملع ول | عج ةداع ف ولا ىلإ لضي يتلا ره بطزلا

 ىلإ دئاع "هغامذ ىلإ" :هلوقو «ةفئاجلا ىلإ دئاع "هفوج ىلإ" :هلوق :هفوج ىلإ لصو [578/7 :قئارلا رحبلا] .هموص

 وقعا | ان ا ل له ىلا قرع ىلإ لضو 5 نيفوحلا نيب .نأ :"قيقحتلا" قو «قمآلا

 (يواطحطلا ةيشاح) .مهوتلا درحم دارملا سيلو «نظلا ةبلغ ىلإ يقتري افوحت ينأ :افوخ [ 4 ؟ ارل

 معط وأ ةنوحاطلا رابغ هقلح لحد ول :"ةيدنحلا" يف لاق هنإف رابغلا وحن نع ازارتحا اممي ديق : جلت وأ رطم

 «كلذ هابشأو باودلا رفاوحب وأ حيرلاب بارتلا رابغ نم عطس ام وأ ناحدلا وأ ههابشأو سدعلا رابغ وأ ةيودألا

 [517+ :ةدايزب يواطحطلا ةيشاح] .رطفي مل

 عنتمت نأ ةمأللو :لإ ةمأ .ةرافكلا تبجو هعنصب هعلتبا اذإ هنأل ؛هب ديق «هتاذب هقلح ىلإ قبس امنِإ لب :هعلتبي ملو

 ملع اذإو «ضئارفلا قح يف ةيرحلا لصأ ىلع ةاقبم اهأل ؛ضرفلا ءادأ نع اهزجعي ناك اذإ ىلوملا رمأب رامتئالا نم

 عفدل تركذ امنإ :لإ دحأ بص وأ [3177 :يواطحطلا ةيشاح] .ىلوألاب ةرحلا يق مكحلا ملعي ةمألا يف مكحلا

 لحت ةيمستلل يسانلا نأل ؛رطفي ال يح مكحلا يف يسانلاك مئانلا سيلو «هيف راطفإ الو «يسانلاك مئانلا نأ مهوت

 «ماكحألا ضعب يف امهنيب قرف تبث ثيحو «مئانلاو نونجملا فالخب «ركاذلا ةلزنم هلزن عراشلا نأل ؛هتحيبذ

 WT) :فرضتي يواطحطلا ةيشاحإ .دجوي ملو «ليلدب الإ رخآلا ىلع امهدحأ مكح يرحي الف

 عضوم يف نظ هنأل ؛ادمع لكأ مث ًايسانم ل اكأ قم ىلع ةرافكلا هيج الو مرحلا دس يأ :لإ ادمع لكأ وأ

 هيف اذكو «ةهبش .ثروأف ءادماع وأ ناك ايهاس موصلا ذاضم. لكألا نأل ؛ادمغ لكألا وهو ءريظنلاب هابتشالا

 ة4 داب قالا رسيلا] اسا لكأ نم موص داسفب لوقي اكلام نإف ياملعلا فالتحا رهتشا

 «ةفينح يبأ لوق وهو ءالوأ ىوتفلا وأ ثيدحلا هغلب نأب هرطفي ال هنأب ملع نإو ةرافكلا بحت ال يأ :لإ ملع ولو
 ؛ةهبش راصف «هولبقي مل هريغو كلب كلامك ةنيدملا ءاهقف نإف «ثيدحلا لوبق يف اوفلتحا ءاملعلا نأل ؛حيحصلا وهو

 |[ 55/٠ :ةدايزب قئارلا رحبلا] . ضف يباحصلا لوقك ةهبش نوكي سايقلل اقفاوم ناك اذإ كلب يعفاشلا لوق نأ



 ةرافك ريغ نم موصلا دسفي ام ١" موصلا باتك

 وأ ءلكأ مث ةماقإلا ىونف ارفاسم حبصأ وأ «هتين تيبي ملو ارام ىون ام دعب لكأ وأ

 وأ رحست وأ ءرطف ةين الو موص ةين الب كسمأ و أ أ «لكأف اميقم حبصأ ام دعب رفاس
 ليللا نم ايوا

 وأ ؛ «ةيقاب سمشلاو بورغلا نظب رطفأ وأ «علاط رخو رقتفلا عولط يف اكاش عماج

 ےک ےس ےک لا یھ لاھ نأ نلمح لأ دع لاف كوع کج ولأ

 وم وا اچ

 لخدأ وأ حصألا ىلع اهجرف يف ترطقأ وأ ؛ةمئان يهو تئطو وأ «ناضمر ءادأ

 وأ «راتحملا ق لحادلا اھج رف ف هتلخدأ وأ «هربد ف نهد وأ ا ةلولبم هعبصإ

 .هعنصب اناحد هقلح لحدأ وأ أ ءاهبيغو لحادلا اهجرف يف وأ هربد يق ةنطق لخدأ
 5 ةبشح وأ ةقرحح وأ

 مفلا ءلم هلي فسوي وبا طرشو «ةياورلا رهاظ يف مفلا ءلم ل ود ولو ءاقتسا وأ

 1 ( ٍ صو

LEN: نايب 

 لبق ايسان لكأ امدعب ارا موصلا ىون وأ «ةصمحلا ردق ناكو هنانسأ نيب ام لكأ

 :نيسلا حتفب روحسلا نم وه :رحست وأ 1۷٤[ :حالفلا يقارم] .هلكأ مرح نإو ةرافكلا دالي قا :لكأ م

 ٦۷١[ :حالفلا يقارم] .ةنس :ليقو «بحتسم وهو «ليللا نم ريخألا سدسلا وهو ءرحسلا يف لوكأملل مسا

 (حالفلا يقارم) .عامجلاو رحستلا نم نيتروصلل ديق :اكاش
 اذإو «راطفإلا ةيانج مثإ ال ءكشلا عم تبثتلا كرت مثإ مثأي نكلو نيتروصلا يف ةرافكلا بحت ال يأ :رجفلا عولط يف
 ةبلغ :نظلاب دارأ :بورغلا نظب [5375 :ةدايزب حالفلا يقارمإ .كشلاب اضيأ ءاضقلا هيلع بجي ال ءىش هل نيبتي م

 يف فالح ال هنأ ديسلا دافأ :حصألا ىلع [475/7 :فذحب قئارلا رحبلا] .ةرافكلا بحت اكاش ناك ول هنأل ؛نظلا

 ٦۷۷[ :حالفلا يقارم] .نهد وأ ءامب ةلولبم اهعبصإ يأ :هتلخدأ وأ [177 :يواطحطلا ةيشاح] .حصألا ىلع كلذ

 دعبي ال امهيفو «دوعلاو ربنعلا ريغ ناخد يف اذهو ةرافكلا بحت الو ءرطفلا دوجول هغامد وأ هفوح ىلإ ادمعتم يأ :هعنصب

 [1۷۷ :ةدايرب حالفلا يقارم] .نامزلا اذه عدتباو «هبرش ثداحلا ناحدلا اذكو «يوادتلاو عفنلل اضيأ .ةرافكلا موزا

 :كلي يواطحطلا لاق iv] :حالفلا ىقارم | .هتداعإب همدعو ءرطفلا :ناتياور هنم لقألا يف 8 نأل ؛هب هديق :مفلا علم

 .داسفلا مدع امهحصأ



 .. هركي ال امو مئاصلل هركي ام ۲١١ موصلا باتك

 وأ ءامغإلا هيف ثدح يذلا مويلا يضقي ال هنأ الإ ءرهشلا عبمج ولو هيلع يا وأ

 ی کک ا یک ی تکا رک نک کاک

 لصف
 اےس

 دعب ات رهط ءاسفنو ضئاح ىلعو هم وص دسف نم ىلع مويلا ةيشب كاسمإإلا بجي

 نيريخألا الإ ءاضقلا مهيلعو «ملسأ رفاكو غلب يبص ىلعو ءرجفلا عولط
 بحتسمي امو «هرکی ال امو ؛مئاصلل هركي اميف لصف

 ê ê ER ا ا ۰ ۰۰ ۰ ۶ يش قود :ءايشأ ةعبس مئاصلل هرك

 - ةينلا وهو - موصلا طرش دوحجول :خإ مويلا.يضقي ال .رهشلا عيمج ءامغإلا بعوتسا ولو يأ ك راز

 يقارم] .ًاضيأ لوألا همزل «ناضمر يف لكألا داتعي اكتهتم وأ اضيرم وأ ارفاسم ناك ول امك“ ادع نقيتا رل چی

 دي 1و ارا ةينلا تقو يف قافأ نأب يأ :دتمم ريغ [1۷۷ :يواطحطلا ةيشاحو حالفلا
 ءاضقلا بوحو هحوو ؛ رم“

 (حالفلا يقارم) [1۷۷ :يواطحطلا ةيشاح] .رهش نود ام ءاضق يف جرح ال هنأ

 تتاقاب امكحع تاسقمالا كاك ولو هؤاضق همزلي ال ارهش ءامغإلا وأ نونحلا هبعوتسا نإو يأ :هؤاضق همزلي الو

 لاوزلا دعب اميف الو (ةيف معاصي ال ليللا نأل ؛ىوتفلا هيلعو ,حيحصلا يف ةينلا تفو تاوف دعب ارام وأ طقف اليل

 هتقافإب ةؤاضق ةمزلي  :"حتتفلا" فو ءةمئألا سش راتخم وهو ءاهرتغو ”ةياهنلا و ىجا و ”لزاونلا عومجم يق امك
 1v ف رق حالفلا يفارمو ى واطحطلا ةيغاع | .اقتلطم هيف

 جک ال كلذك و «مارح مارح اب بشتلاو مارح امهنم موصلا نال ؛كاسمإللا مرحي سافنلاو ضيخحلا قق ةلاح ٤ هنآ

 ىلع ءيشلا داعل هبشتلا امهانمزلأ ولو «جرحلا رابتعاب امهقح يق راطفإلا ةصخر نأل ؛رفاسملاو ضيرملا ىلع كاسمإللا

 [1۷۸ :ةدايزب يواطحطلا ةيشاح] .ارس لب ارهج نولكأي ال نكلو «ضقنلاب هعوضوم

 يبصلا يعي :نيريخألا ]1۷۸ :حالفلا يقارم| .قافأ لونج و ءيرب ضيرمهو ماقا رفاسم كلذكو ج! غلب يص ىلعو

 امي دارملا نأ ديفي ةهاركلا هقالطإ رهاظ :خل إ هركي اميف .هدعب ملسأ اذإ رفاكلاو ءرجفلا عولط دعب غلب اذإ

 ]1۷4 :يواطحطلا اخ | .ةيعرحتلا



 کے ےک
 دبنقا ىلع امف ساب مل لإ ةرشابلاو كليقلاو «كللعلا عقر ءرباع الب ههضمر
 هنأ نظ امو «هعالتبا 3 «مفلا يق قيرلا 4 «ةياورلا رهاظ يف عامجلا وأ لازنإلا

 .ةماجحلاو دصفلاك هفعضي

 «براشلا نهدو «نمألا عم ةرشابملاو «ةلبقلا :مئاصلل هركت ال ءايشأ ةعستو
 يطولاو لازا نم

 ناك د «هلوأک ةنس وه لب ,راهنلا رخآ كاوسلاو «دصفلا و «ةماجحلاو «لحكلاو

 ءعوضو ريغل قاشنتسالاو «ةضمضملاو «ءاملاب الولبم وأ ابطر
 رص

 اهغضم. سأب الف «هنم ادب دحت مل اذإ امأ ءضيحل ةرطفمك اهيبصل ماعطلا غضمب نم تدحو اذإ ةأرملاك ؛ريذع الب

 قلخلا ءيس اهجوز ناك اذإ ماعطلا قوذ ةأرمللو «قاذي لوكأم ءارشل نبغلا يشح اذإ اميف فلتخاو «دلولا ةنايصل
 [1179 :فذحب حالفلا يقارم] .ريجألا اذكو :تلق «ةمألا اذكو ءاهل لحي الف قلخلا نسح ناك نإو ؛هتحولم ملعتل

 نأب ءيش هنم لصي ناك اذإ امأ نا ا رام ياكل دل :كلعلا غضمو

 «مئتلم ريغ وهو ارض ناك وأ غوضمم ريغ ضيبأ ناك وأ غضملاب بوذي دوسألا نأل ؛الو أ غضم اقلطم دوسأ ناك

 [7179 :يواطحطلا ةيشاحو حالفلا يقارم] .دسفي هنإف

 .قالطإلا ىلع هركتف اهتفش صحبي نأ يهو «ةشحافلا ةلبقلا نأل ؛ةشحافلا ريغب ةديقم يهو اهقلطأ :ةلبقلاو

 وأ اهحرف هجرف سميو نادرجتم امو اقناعتي نأ يهو «ةشحاف تناك اذإ ام تلمشف اهقلطأ :لإ ةرشابملاو

 يف فالخلا مدع "طيحلا" نع لقن لب «نمأ نإو هركت ةشحافلا ةرشابملا نأ عما :"ةيدنهلا" يفو ءاهريغ

 1۸٠[ :يواطحطلا ةيشاح] .ةيشاحلا يف ديسلا هلاق «ةهاركلا تتبث اهدحأ يشح نإف :نمأي مل نإ .اهتهارك

 قل يسن ترک اش نا اک ىلع ا ماما هرکر يآ لل ادو
 ردقب تناك اذإ ةيحللا ليوطت وأ ةنيزلا هب دصقي مل اذإ حابي امنإو ءردصم هنأ ىلع لادلا حتفب :براشلا نهدو

 ءدحأ هحبي مل لاحرلا ةثنخمو ةبراغملا ضعب هلعفي امك كلذ نود وهو ةيحللا نم ذحألاو ؛ةضبقلا وهو «نونسملا

 (حالفلا يقارم) 18١[ :يواطحطلا ةيشاح] .مجاعألا سوحبو دنحلا دونه لعف اهلك ذخأو
 :ةنيزلا دصقو لامجلا دصق نيب مزالت ال هنأ ملعاو «هركاهدصق نإف «ةنيزلا هب دصقي مل اذإ يأ :لحكلاو

 ءاقداهشو سفنلا بدأ رثأ وهو ءارخف ال اركش ؛ةمعنلا راهظإو «راقولا هب ام ةماقإو نيشلا عفدل :لوألا دصقلاف
 ,موصلا نع هفعضت ال لاب ةديقم يهو اهقلطأ :ةماجحلاو 58١[ :يواطحطلا ةيشاح] .اهفعض رثأ :يناثلاو

 هرخآب ديق :راهنلا رخآ (حالفلا يقارم) 58١[ :يواطحطلا ةيشاح] .بورغلا تقو ىلإ اهرخؤي نأ يغبنيو

 .هركي ال هنأ هلوأ يف فالح الو فالخلل



 موصلا ضراوع ۲۹۸ ظ 0 00 موصلا باتك

 .ميغ موي ريغ يف رطفلا ليجعتو .هريحأتو ءروحسلا

 ضراوعلا يف لصف
 كالهلا وأ لقعلا ناصقن تفاح عضرمو لماحلو «ءربلا ءطب وأ ضرملا ةدايز فاخ نل

 [54857 :حالفلا يقارم] .ةدابعلا ةماقإ يف رجضلا راهظإ نم هيف امل ؛ةفينح وبأ اههركو :هب قفملا ىلع

 ىلع هرجا نوكيلو نيک اسملا مح ریل ؛ع وجا ضعب ةرارم قوذ وهو دارملا نع هئالدخ اإل ؛هنم رثكي الو :روحسلا

 راطفإلا بحتسيو :رطفلا ليجعتو [۲۸۲ :يواطحطلا ةيشاحو حالفلا يقارم] .نومعنتملا هلعفي امك هتقشم ردق

 :لوقي نأ راطفإلا دنع ةنسلا نمو «موجنلا كابتشا لبق ليجعتلا علا ليجعتلا : ربل يقو ءةالصلا لبق

 «تی ون داضمر رهش نم دغلا موصو «ترطفأ كفقزر ىلعو «تلك وت كيلعو 6«تنفآ كبو ص قلل مهللا"

 «ضرملا :ةعست ضراوعلا نأ ملعا :ضراوعلا [ 18+ :يواطحطلا ةيشاح] ."ترحأ امو تمّدق ام يل رفغاف

 .ودعلا لاتقو «نسلا ربك و ءشطعلاو «عوحلاو ءاضرلاو «لبحلاو «هاركإلاو ءرفسلاو
 ءزنكلا ىلع يعليز) .ةميزع موصلاو ةضخر رطفلا نكل ءرطفلاو موصلا نيب ريخم هنأ ىلإ ماللاب راشأ] اإ فاخ نمل

 وأ ةبرجج وأ ةرامأ نع نظلا ةبلغ وه لب مهولا درحب ريغ داهتجالاو «ضيرملا داهتجاب كلذ ةفرعم نأ ملعا [(قئارلا رحبلا

 ضرمي نأ فاخو قاب فعضلا نكل «ضرملا نم ئرب ولف طرش هتلادع :ليقو «قسفلا رهاظ ريغ ملسم بيبط رابخاب
 نأ يش يذلا حيحصلاو لاا فو «' ريدقلا حتفا 8 الك (ع يشب سبيل ف وخلا *لاقف «مامإلا يضاقلا كز لئس

 [ 5 47/7 :قئارلا رحبلا] .اهايإ فونلاب فنصملا دارأ امك نظلا ةبلغ ةيشنلاب هدارمو ءضيرملاك وهف موصلاب ضرع

 موصلاب ثدحي نأب فيك وأ ءرخآ ضرم موصلاب أشني نأب مكب تناك اذإ ام تلمشف ةدايزلا قلطأ :ةدايز

 عرش ام دعب هدعب وأ رجفلا عولط لبق ضرم اذإ ام لمشف ضرملا يف قلطأ :ضرملا .مئاقلا ضرملا يف دادتشا
 :ةايآلا رئاس يف ردع وهو «راطفإلا هل لخي الو هيف رفسلا انقنأ يذلا مويلا قف رذعب سيل هنإف ؛رقسلا فأل

 وأ اهسأر ىلع يلا ةلماحلاو ءدلو يأ - ءاحلا حتفب - لمح اهنطب يف ىلا يهو :لماحلو [4 47/7 :قئارلا رحبلا]

 (ي واطحطلا ةيشاح) .- عاجلا ركب -_ لمح اهرهظ

 )°1۸ :حالفلا يقارم) .رذعلا اذهل رطفتو عيضرلا نطب قالطتسا عنمي هنأ تيبطلا رهعأ اذإ ءاودلا ترش اف ذآ :عضرمو

 اهيدث ةمقلم عاضرإلا لاح يف يه يلا ةعضرملاو «ةرشابملا لاح ريغ يف ولو هب ىمستف «عاضرإلا افأش ىلا يه

 1۸٤[ :يواطحطلا ةيشاح] ."فاشكلا" بحاص هركذ ؛يبصلا



 موصلا ضراوع 1 موصلا باتك

 ةبلغل ادنتسم ناك ام ربتعملا فوخلاو ءاعاضر وأ ناك ایس اهسفت لع نقلل وأ

 وأ ديدش شطعغ هل لصح نملو ؛لدع قذاح ملسم بيبط رابخإ وأ ةبرحتب نظلا
 ةقباس ةبرجتب يا

 نكت مو ,.ةرضي : نإ بح هم وص و ناعقلا رفاسمللو «كالشلا هنم فاع عوج

 نيرطفم وأ «نیک ر تشم اوناك نإف ,ةقفنلا 8 نيكر تشم الو «نيرطفم هتقفر ةماع
 ةقفتلا يف

 هرذع لاوز لبق تام نم ىلع ءاصيإلا بجي الو ,ةعامجلل ةقفاوم هرطف لضفألاف

 «ةحصلا و ةماقإلا ردقب هئاضق ىلع اوردق ام اوضقو ,مدقت امك هوحنو رفسو ضرك
 ضيرملا يف رفاسملا يف

 د OEE HERES SOR SAN GEG نودع ........... (عاضقلا يف عباتتلا طرتشي ي الو

 امأو ءدقعلاب اهيلع بحاو عاضرإلا نألف ؛رئظلا امأ «رئظلاو مألا نيب قرف ال هنأ ديفي :اعاضر وأ ناك ابسن
 يف ام عفدنا اذهو ءاهريغ نم عضري ال دلولا ناك وأ ارسعم بألا ناك اذإ ءاضقو ءاقلطم ةنايد هبوجولف ؛مألا

 1A0] ا ةيشاح] .اهريغ رحاتسي بالا نإف ؛مألا ال رثظلا عضرملاب دارملا نأ نم "ةريحذلا"

 ًاشنأ يذلا رفاسملا هب دارأ :رطفلا رفاسملل ]°1۸ :حالفلا يقارم] .ساوحلا ضعب باهذ وأ لقعلا ناصقن وأ :كالهملا
 .رطفلا هلف هدعب ضرم هب لح ول ام فالخب ءامئاص حبصأ ام دعب هئاشنإب رطفلا هل حابي ال ذإ ؛رجفلا عولط لبق رفسلا

 ببسب كالملا فوح هيف ام نأل ؛كالحلا فوح هيف سيل يذلا ررضلاب دارأ :هرضي مل نإ ۲۸١[ :حالفلا يقارم]

 نأ دافأف «ةماعلاب ديق :ةماع نكت ملو [185 :يواطحطلا ةيشاح] .لضفأ هنأ ال ؛بحاو هلثم ين راطفإلاف ءموصلا
 [185 :يواطحطلا ةيشاح] .لضفأ رطفلا نوكي ال رطفأ ول ليلقلا

 ررض نأ امل ؛"لضفأ رطفلاف ,ةكرتشم ةقفنلا تناك اذإ" :"رحبلا" بحاص لوق نع هيلإ لدع :ةعامجلل ةقفاوم
 هموصب هعايضب لاملا ررض موزل امأو «ىلوأ ةعامجلا ةقفاومم ليلعتلا نإ :"رهنلا" يف هلاق ال سفنلا ررضك لاملا

 [185 :فذحب يواطحطلا ةيشاح] .هبيصن نع زواجتي احم نوكي وأ هيقبيو هبيصن ذخأي نأ زاوحل ؛عونممف
 هنم لزي ملو تامو ةحيبملا راذعألا نم رذع هب نم وأ رفاسم وأ ضيرم رطفأ اذإ يأ :خلإ ءاصيإلا بجي الو
 .هرطفأ ام ةرافك ءادأب مهريغ الو «هتثرو يصوي نأ هيلع بحي الف «هرذع

 ردقف مايأ ةرشع هتاف ولف ءاعرش اهيف ءاضقلا نع زحاع هنأل ؛ةيهنملا مايألا نيثتسي نأ يغبني :اوردق ام اوضقو

 نأ طرشب ثلثلا نم كلذ ذفنيو «ماعطإلاب ةيصولا بوحو ءاضقلا موزل ةدئافو ءطقف اهتيدف ىّذأ ةسمح ىلع

 ٍدئنيحف «ثراو هل نكي مل اذإ الإ «يقابلا ثلث نم كلذ ذفني ناكول ىح «دابعلا نويد نم نيد ةكرتلا يف نوكي ال

 [185 :فذحب يواطحطلا ةيشاح] .يقب ام عيمج نم ذفني



 موصلا ضراوع _ ۳« موصلا باتك

 خيشل رطفلا زوجيو «هيلإ ريحأتلاب ةيدف الو :ءاضقلا ىلع مدق رخآ ناضمر ءاج نإف
 تداقلا شقير

 موص رذن نمك رب نم عاص فصن موي لكل ةيدفلا امهمزلتو «ةيناف روصو ناف
 هترسعل ةيدفلا ىلع ردقي مل نإف «يدفيو رطفي «ةشيعملاب هلاغتشال هنع فعضف .دبألا

 رّمكي ام دجي ملف ؛لتق وأ نيمي ةرافك هيلع تبحو ولو ؛هليقتسيو «للاعت هللا رفغتسب
 نأل ؛ةيدفلا هل زوجي ال ايناف زاص يح مصي مل وأ ءٍناف خيش وهو «قتع نم هب

 رذع ةفايضلاو «ةياور يف رذع الب رطفلا عوطتملل زوجيو «هريغ نع لدب انه موصلا

 nn ric SE LEE ie inp ae Ê فيضملاو فيضلل رهظألا ىلع

 ]1۸۷ :حالفلا يقارم] .مدقت امك ءادألا نع الإ عقي ال ءاضقلا نع هاون ول ىح ءاعرش يأ :ءاضقلا ىلع مدق

 لك يذلا وه :ناف خيشل [58/ :حالفلا يقارمإ .توملا ىلإ ةينافلا وأ ينافلا زجع ماود طرشب :رطفلا زوجيو

 ةيدفلا هيلعف «موصلا ىلع اهعم ردقي ةحص يأ ةحصلا نع سأيلا ققحت اذإ ضيرملاو ؛تومي نأ ىلإ صقن يف موي

 ]31۸۸ :فدخن يواطحطلا ةيشاح | :ءاتشلا ف هيضقي و ءرطفأ رجلا ةدشل موصلا ىلع ردقي م لإو «موي لكل

 (يواطحطلا ةيشاح) [1۸۸ :حالفلا يقارم] .لمشأو رصحأ ناكل رطفلاك ةيدفلا امهمزلتو :لاق ول :ةيدفلا امهمزلتو

 ]1۸۸ :حالفلا يقارم] .هقح يف هريصقت نع وفعلا هنم بلطي يأ :هليقتسيو

 کیلا ن ام طش نم ةيكااسم قرع اعطا راک ناک هلوق ي اھ يلا ی نيمب ةرافك

 ناک ام و ي ي يلا یو :لتق وأ .(8 :ةدئاملا) ماي نال داف دعي ل ف ور هيك وأ ةهنوسك

 نم ناك ناف اوقدَصَي نأ الإ هلهأ ىلإ ةَمَلَسُم ةيوو ومو ةَبَقَر ير اط اني ل اتق نمو اط الإ اني َلْثَعَي ن نأ نمؤمل

 ا ا
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 ةبقر هيرْسَنَو هِلهَأ ىلإ ةَمَْلَسُم ةي فام هنو كتي موق نم ناك نإو ومومو جر یر نعوم وهو کل ودع موق

 .[۹۲ :ءاسنلا] لإ نيام نْيَرْهَش مايِصف دجُي مل ْنَمف ٍةَنِمْوُم

 هنأ اهديؤي امو ‹خيشلا اهنيب ىلوألاو «ليلدلا نم نيتمدقم تابثإ ىلع فوقوم مكحلا نأ ملعا ج! موصلا نأل

 زوجت ال اهنأ يهو «خيشلا اهركذي مل :ةيناثلاو ءلاملا نم هب رفكي امع زجعلا دنع الإ موصلا ىلإ ريصملا زوج ال

 ةياورلا رهاظو «فسوي يبأ نع ةياورلا هذهو :ةياور يف .هريغ نع لدب ال هسفنب لصأ وه «موص نع الإ ةيدفلا
 نیلا ةه نم وأ اهل تاور فم ىلع رصقا افإو اف" نسخ سو راع ني الإ طفلا هل سيان
 ٤٠١١/۲[ :قئارلا رحبلا] ."ريدقلا حتف" يف ققحملا اهراتحا اذهلو



 مولا ضرار# ااا لل الاالله
 عرش اذإ الإ ءاضقلا هيلع لاح يأ ىلع رطفأ اذإو «ةليلحلا ةدئافلا هذمب ةراشبلا هلو

 يف اهداسفإب اهؤاضق همزلي الف «قيرشتلا مايأو «نيديعلا يموي :مايأ ةسمخ يف اعوطتم

 .ملعأ هللاو «ةياورلا رهاظ

 ءرطفي نأ هلأسف هناوخإ نم خأ ىلع لحتدف اعوطتم امئاص حبصأ لحر :"ديزملاو سينجنلا" يف لاق :ةراشبلا هلو

 هل بتكي اموي ىضق مو ؛موي فلأ موص باوث هل بتكي هيعأ قحل رطفأ نم" : يبلا لوقل ؛رطفي نأب ساب ال
 [۲۹۱ 755٠ :حالفلا يقارم] ."موي يفلأ عوص باوث

 هيف عرش ولف ءادصق عرش اذإ اذهو ءال مأ ًادصق هدسفأ ءاوسو ءال مأ رذعل رطفلا ناك ءاوس يأ :خلإ لاح يأ ىلع
 راص اهيضعم.هنأل ؛ءاضقلا همزل ةعاس ىضم ول امأ هيلع ءاضق الف ًاروف رطفأف ءىش هيلع سيل هنأ ركذتف هيلع هنأ ًانظ

 هيلع اًدلج دمحمو فسوي يبأ نعو :ةياورلا رهاظ يف 14١[ :يواطحطلا ةيشاحإ .ةعاسلا هذه يف ىون هناك

 131١[ :حالفلا يقارم] .رطفلا بجو نإو ءاضقلا



 ... هب ءافولا مزلي ام لغرام موصلا بانك

 امه وح و ةالصلاو موصلا رودنم نم كل ءاف ولا مزلي ام باب

 الو ءهرذنب ءوضولا هزلي الف ءابجاو سيل نوكي نأو ءادوصقم نوكي نأو «بجاو
 هريغل ال هتاذل ضرف يأ

 ......... قتعلاب حصيو ءاهرذنب تابجاولا الو [:يكيرملا ةدايع الو «ةوالتلا ةدجس
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 ادصق بحاو ىاعت هلل ةسنج نم نكلو ءابحاو روذنملا توكي ال نأ رذنلا ةحص يف لصألا نأ ملغا :لإ رذن اذإ
 ىلاعت هللا نأ الإ ةحن لك يف هناسحإ عباتتو ءةظحل لك يف همعن رتاوتل ماودلا :ةدابعلا يف لصألا نألا ؛ًاعبتا الل

 :ةميزعلاب كسمتي نأ ديري هرذنب دبعلاو «هدابع ىلع رمألل اريسيت ةليلو موي لك يف تاولص سمح باجيإب ىفتكا
 .ءيشلا كلذ ققحتي نأ ءيشلاب ءيشلا قاحلإ طرش نمو «بحاولا وه ام روذنملا قحليو

 لب جاراپ اقاطإ هي رثنلا نكي لق فنيل نايم نوک ا ايحاو ركام قآل ذعر "اعل اسف ةانلوقو

 الو ءوضولاب الو «بحاو هنأل ؛ضيرملا ةدايعب رذنلا حصي ال اذلف حصي ال حابملاب رذنلاو «حابملاب ارذن نوكي
 نم نأل ؛فاكتعالاب رذنلا ةحص مزلي الو «هنيعل بحاو امهسنج نم سيلو ةالصلل ابجو امال ؛نآرقلا ةءارقب

 هنوكل ؛حص امنإ فاكتعالاب رذنلا نأ يناثلاو ؛ةالصلا يف فوقولا وهو «هنيعل دابعلا ىلع ابجاو ثبللا وهو هسنج
 (ةدايرب ةيافكلا) .دجسملا ريغ يف فاكتعالا حصي مل اذهو ءاهنيعل ةبجاو اهنإو «ةالصلل ةمادإ

 ول اذك و::هفرلي ال ذإ ؛مويلا ا موص يلع :هلوقك اع روذنملا نكي لآ :عبار ط رش ديز :طورش كن لات

 وهو «رحنلا موي موصب رذنلا حصي فيكف :تلق نإف :بجاو (حالفلا يقارم) .لاوزلا دعب ناكو مويلا :لاق
 .هفصوب نكلو «ضرف هسنج نم موصلا نإف «هفصول هباكترإ مرح نإو هلصأب ابجاو نوكي نأ دارأ :تلق ؟مارح

 .مارح ىلاعت هللا ةفايض نع ضارعإلا وهو
 (حالفلا يقارم) .سمخلا تاولصلاك ىلاعت هللا باجيإب هرذن لبق ابجاو نوكي ال يأ :ابجاو سيل

 لحك ةريغل اطرش عرش هنأل ؛تاذلاب ادر سيل هنوكلف ؛ءوضولا موزل مدع امأ :2إ ءوضولا مزلي الف

 سيل هنألف ؛ضيرملا ةدايع موزل مدع امأو «ع راشلا باجيإب ةبحاو اهنألف ؛ةوالتلا ةدجس موزل مدع امأو «ةالصلا

 «هرذن حص ىلاعت هللا اهبجوأ ةدابع هسنج نم ناك امف «ىلاعت هللا باجيإب ٌربتعم دبعلا باجيإو «بحاو اهسنج نم

 .لاحم بجاولا باجيإ نألف ؛تابحاولا رذن ةحص مدع امأو «عادتبالا ال عابتالا هل ذإ ؛ال الإو
 نم نألف ؛فاكتعالاب هتحص امأو است تارافكلا يف ريرحتلا ضارتفالف «قتعلاب رذنلا ةحص امأ ج قتعلاب حصير

 ةالصلل راظتنا فاكتعالاو «ع رشلا يف ريظن هل ةفصلا هذهب ثكملا لصأف «ةالصلا يف ةريخألا ةدعقلا وهو ءابحاو هسنح

 .رهاظف موصلاو ةضورفملا ريغ ةالصلاب هتحص امأو «هرذن حص نذإف «ةالصلا ف سلاحلاك وهف



 د ب ةاقولا عراب اه للف موصلا باتك

 یئ ةر يتم ريق ٠ هردن حمصي امث

 بجو عراتخملا نق قير كلا ااو نيديعلا موص ردن حضوا هب ءافولا همزل لحج وو
 حصي ال ةياور و ىحضألاو رطفلا يأ 000١

 ناکاو نامزلا نييعت انيغلأو .ةمرحلا عم هأزجأ اهماص نإو ءاهؤاضقو اهرطف
 راك هد

 1 وبل نامرلا نيت نوكل

 رففلا درا ا سلاو هل هنيع مهرد نع - مهرب ا د سیل لا س

 .هط رش دوحو لبق هلعف ام هنع هئزجي ال طرشب رذنلا قلع نإو «ورمعل هرذنب

 [194 :حالفلا يقارم] .نيكاسم ةرشع ماعطإ يلعف ًامالغ هللا يقزر نإ :هلوقك هنوك ديري :اقلعم وأ

 نع جرخي الف «لماكلا لوانتي رذنلا قلطم نأ :اذه يف لصألاو [مايألا هذه موص نع يهنلا دورول] :ةمرحلا عم
 ىدأ دقو «ردقلا اذه الإ مزتلا ام هنأل ؛هب ىدؤيف «صقانلا ىلإ افا هرذن ناك اذإ امأو «صقانلاب هيف رذنلا ةدهع

 وأ رذنلا قلطم ناك نإو ءاهقاتعإب هرذن نع جرح ءايمع يهو «ةبقرلا هذه قتعأ نأ يلع هلل :لاق نمك مزتلا امك
 ىلص نإو «رخآ تقو يف ىلصي نأ هيلعف «سمشلا عولط دنع يلصي نأ رذن نمك امي ىدأتي ال تابحاولا نم ءيش

 [۲۹۹/۲ :ةيافكلا] ."طوسبملا" يف اذك «هرذن نع جرح تقولا كلذ يف
 7 ؛لإ فرصلا هئزجي يأ :فرصلاو .اوغل مهردلا نييعت نوكل ؛خلإ مهردب قدصتلا هئزجي يأ ديمو

 ز مودق لبق قدصتف ءاذكب ا ا اا :هلوقك :طرشب رذنلا قلع .اوغل ريقفلا نييعت

 [1۹۸ :ةدايزب حالفلا يقا ۴



 فاكتعالا ماكحأ HE 0 موصلا باتك

 .فاكتعالا باب

 يل حصي الف ءسمخلا تاولصلل لعفلاب ةعامجلا هيف ماقت دجسم يف هتينب ةماقإلا وه

 ءاهتيب دجسم يف فاكتعالا ةأرمللو «راتخملا ىلع ةالصلل ةعامجلا هيف ماقت ال دجسم

 ةنسو «روذنملا يف بحاو :ماسقأ ةثالث ىلع فاكتعالاو «هيف ةالصلل هتنيع لحم وهو

 طرش موصلاو ؛هاوس اميف بحتسمو «ناضمر نم ريخألا رشعلا ىف ةدكؤم ةيافك

 جرم الو هب غم ا ىلع ًايشام ناك ولو ةريسي ةدم الفن هلقأو ؛طقف روذنملا ةحصل
 فاكتعالا ىون نم لفنلا يف اطرش سيل روذنملا فاكتغالا

 . لحما مادقاك ةيرورض وأ «لوبلاك ةيعبط وأ و ةجاحل الإ ةنيه

 هفكتعم نم

 يهتنيو «هبجاو دسفي رذع ريغل تجرح ولف «تفكتعا اذإ هنم جرخت الو : اهتيب لحسم ف [8 :حالفلا يقارم ]

 راتخملا نأ نم هب اوحرص ام سايق ىلع يغبنيو ءاهيرنت هرکی هنأ "ةياهنلا" يف ام ٌرهاظف دجسملا ف تقكتعا ولو «هلقن

 [515 :يواطحطلا ةيشاح] .دجسملا يف فاكتعالا نبت نوت يف هدرز ا نا اهلك تراس قو ا ق وعنا

 ءىشلا لعفي ك هللا لوسر ناك دقو «فاكتعالا اوكرت فيك سانلل ابحع :يدهازلا لاق :لإ ةيافك ةنسو

asمدعب تنرتقا امل ةرم كرتلا مدعب رزقا يطول ةع تاس يأ ىلإ ةقفملا لغت ةن قاكمفالا ع4  

 ليلد تناك الإ ةيافكلا ىلع يأ «ةننسلا ليلد تناك ٠ 2 ةباحصلا نم هلعفي م نم ىلع راكنإلا

 .اروذنم نكي ملو «ريخألا رشعلا ىوس ءاش تقو يأ يف يأ :هاوس اميف 7٠١[ :يواطحطلا ةيشاح] .نايغألا

 ا :حالفلا يقارم]

 اطرش ناك ول :ليق نإف ءموصيو فكتعي نأ ةيلغ «موص ريغب ًارهش فكتعأ نأ ىلع :لاق ولف :رودنملا ةحصل

 طئارشلا :انلق ؟موص الو ليللا يف ىقبي اذكو اليل هيف عورشلا ةحصل ؛كلذك سبلو «ماودو داقعنا طرش ناكل

 يف قيرطلاو برشلاك مايألل ةعبات يلايللا تلعجو ءرذعتلل طقسيف ليللا يف ناكمإ الو ؛ناكمإلا بسحب ربتعت ام

 ادد اخ وع :ةريسي (ي واطحطلا ويا و .طرشلا نم ىوقأ نك رلا نأ عم زجعلل هيفاني ال لوبلاو

 دارا ا وعون پوپ ينس رب دس ej ۲ ا يف 4 .ةينلا عم ا



 فاكتعاللا ماكحأ <« مه موصلا باتک

 ؛نيرباكملا نم هعاتم وأ هسفن ىلع فوحخو «هلهأ قرفتو ءاهرك ملاظ جارخإو
 ىهتناو «بحاولا دسف رذع الب ةعاس جرح ناف «هتعاس نم هريغ ادجسم لخديف

 يف هلايع وأ هسفنل هحاتحي امل عيبلا هدقعو همونو هبرشو فكتعملا لكأو «هريغ هب
 دتبم

 نإ تمصلا هركو «ةراجقلل ناك ام دقع هركو «هيف عيبا راضحإ هركو «دحسلا

 ريخب الإ ملكتلاو «ةبرق هدقتعا
 ا اضيأ يلايللا هتمزلو «هيعا ودب لا زنالابو ,هئطوب لطبو «هيعاودو ءطولا مرحو

 مايالا هتم ْى ف لا

 Sa SEE E عباتتلا ل ص رتسي هي نإ و ةعباتتم يلايللا رردتب مايألا هتمزلو < «مايأ فاكتعا

 ةيلصو مايألا نم لاح

 دجسملا ىلإ باهذلاب الإ لغتشي الو «هريغ يف فكتعيل الإ هجورحخ نوكي ال نأ ديري :خلإ ادجسم لخديف

 همرحم ةزانحل جرخ ولف «داسفلا مدع يف ربتعم رذعب ديقم وهو هقلطأ :رذع الب ۷٠۳[ :حالفلا يقارم] .رخآلا
 7١7[ :يواطحطلا ةيشاح] .داسفلا مدع يف ربتعي مل هنأ الإ ًارذع ناك نإو هنأل ؛دسف هتحوز وأ

 سانلا عم ثدحتلا كرت وهو :تمصلا هركو .ال وأ فحسملا يف اريظاح عيبمل ناك اذإ ام تلمشف اهقلطأ :ةراجتلل

 ملعلاو «ثيدحلاو ركذلاو نآرقلا ةءارق مزالي هنكلو [475/7 :قئارلا رحبلا] .هنع يهنلا درو دقو «رذع ريغ نم

 ٤ ۷٠[ :حالفلا يقارم] .نيدلا رومأ ةباتكو «نيحلاصلا ةياكحو التف# ءايبنألا صصقو 5 يبنلا ريسو «هتساردو

 “.Vv :حالفلا يقارم] .هب سأب الف «ديفي ال ام قطنلا نع هناسل ظفح هنكلو يف ةبرق هدقتعي مل اذإ امأ :خلإ هدقتعا نإ

 الص ملكتي ال نأ رذني نأ تمصلا ئعم :ليق مث «هوركع سيل ةحارتسالل امأف ةبرق هدقتعا اذإ هركي يأ :ةبرق هدقتعا

 غوضلا يوني نأ ةانعم :ليقو «قباس رذن ريغ نه ًالضأ ملكتي الو تمضي نأ :ليقو «انلبق نم ةعيرش يف ناك امك
 ڪا ال نأ ةين ةدايز عم ثالثلا تارطفملا نع كاسمإلا وهو «دوهعملا

 ةجاحلل جورخلا فكتعملل زاج :لوقن انأل ؛دجسملا يف وهو ءطولا هل أيهتي فيك :لاقي ال :ءطولا مرحو

 ىلع لوما وها وأ ةلوقأو [32/5 هةيافكلا] اقع دبنقا نع ءطولا هيلع مرح اضيأ كلذ دنعف ؛ةيناسنإلا

 وأ ًايسان وأ ًادماع ناك اذإ ام لمشف هقلطأ :هئطوب لطبو .ءطولا هل ًايهتيف اهتيب دجنسم ق فكتعت ةأرملا

 ۷٠٠[ :حالفلا يقارم] .ًاراهن وأ اليل ءاهركم

 “يلع :لاق اذإ اذكو ءاضيأ ةعباتتم لايل ةرشع همزلت ءالثم مايأ ةرشع فكتعأ نأ ىلع :لاق نمو يأ :يلايللا هتمزلو
 .طرتشي مل وأ عباتتلا طرتشا ءاوس ءاضيأ ةعباحم مايأ ةرشع همرلت قل لايل ةزشع فكتعأ نأ



 فاكتعالا ماكحأ ۲۲٦ موصلا باتك

 نإو «يلايللا نود ةصاخ رهنلا ةين حصو ,نيموي رذنب ناتليل هتمزلو «ةياورلا رهاظ يف
 راف عمج طقف مايألا رك د اذإ

 جرب كا الإ فينا لمعت آل «ةصاخن يلايللا وأ ةصاخ رهنلا کو وا مری تفاكيتعا رن

 نيعم ريغ وأ نيعم

 ناك اذإ لامعألا فرشأ نم وهو «ةنسلاو باتكلاب ع ورشم فاكتعالاو «ءانثتسالاب

 ىلإ سفنلا ميلستو «ايندلا رومأ نم بلقلا غيرفت هيف نأ :هنساحم نمو «صالخإ نع

 ي رقي قيس حربا الل ل اوقي فكتعملاف «ةجاحل ميظع باب ىلع فلتخي لحر
 لاخلا ناسلب فهي ددرتي

 عاده انادش يذلا N نانا ‹«ريدقلا يوق و ةيانعب د زجاعلل رسيل ام اده و

 .ميسجلا باوثلا هب لزجيو «ميمعلا عفنلا هب عفني نأو «يركلا ههجول اصلاح

 ىلا E بتك يق دحو ام يه لوصألاو ةياورلا رهاظب سا ىلا لالا هذه نأ ملعا :ةياورلا رهاظ ف

 س امنإو 1 وسيلا ر 4 تادايلا و ' عغعضلا تسلا و ريبكلا سلا و "ريغصلا عماجلا' هم "ريبكلا ع ها يه

 هدايز تئش إو ف وأ هرتاوتم امإ هنع ةثباث يهف تاققا دمحم نع تي ور األ ؛ةياورلا رهاظ

 همزلي «نيموي فاكتعا هسفن ىلع بجوأ نمو يأ :خلإ ناتليل هتمزلو .باتكلا اذه ةمدقم ةعلاطمم كيلعف

 .ىلوألا ةليللا لحدت ال :شسوي يأ نعو ءامهيتليلب

 نل ؛حصي ال هسکو «يلايللا نود مايألا ىونف عئهئيلع ريغب رهش فاكتعا هسفن ىلع بحوأ ولا يقأ 2 ردن كإو

 ددعلا كلذ رهط و ا ےک رر سیلو «ةليل ۾ ا ق ا نها

 وهو «لاق امك همزل يلايللا نود رهنلاب ًارهش لاق ول انآ ءاراع الو ةقتح الس سمع ىلع رع ١ قلطظتت ال امك لضأ

 ءايألا نيثتسا ولو ارام نيثالث :لاق هنأكف ءاينثلا دعب يقابلاب ملكت ءانثتسالا نأل ؛يلايللا الإ ارهش :لاقف' سسا وأ فاظ

 ان :ريدقلا حتف| .م وصلا وهو ن دبا تارا لالا یل 8 ا

 لاق ¿ ( ب مظعألا ماماإلا خ خياشم 0 ايف ا سابع نب 1 دملت «يعباتلا ح ابر 5 ع ءاطع 5 :ءاطع لاقو

 ب مامإإلا ةياور رثكأ .حابر يف نب ءاطع نم مولعلل عمجأ الو دامه ن ةف ادعلا تنير اه :ةفينخ وبأ



 اهتيضرفو ةاكزلا فيرعت ۷ ظ ةاكزلا باتك

 اک زلا بانك

 كلام فلكم ملسم رح ىلع تضرف صوصخم صخشل صوصخم لام كيلمت يه
 لالعاب هريغو ريقف 5

 21010 5 ES و وو م رعي وأ اقع وأ اريك ولو لقت نم باص

 لاملا كيلمت :لاق ولو ءاهيف دوجوم روك ذملا فصولاب كيلمتلا نأل ؛تكلم اذإ ةرافكلا هيلع درتو :كيلمت يه

 اميتي لفك ول يح ةحابإلاب ىدأتت الو «لاملا كيلمت اهيف بجي ةاكزلا نأل ؛اهنع لصفنال «هنم هل دبال هجو ىلع
 :لاق ولو :ييعلا لاق :لام [1۸/۲ :فذحب قئاقحلا نييبت] .ةرافكلا فالخب «هيزجي ال ةاكزلل ايوان هيلع قفنأف
 رشع عبر وهو :صوصخم [۱۸/۲ :قئاقحلا نييبت ىلع يبلشلا ةيشاح] .نسحأ ناكل لاملا نم ءزج كيلمت

 7١[ 54 :يواطحطلا ةيشاح] .مئاوسلا تاقدص نم هماقم موقي ام وأ «باصنلا

 نع ةعفنملا عطق طرشي هالوم الو يمشاه ريغ «فراصملا ةيقب نم هوحنو ًاريقف نوكي نأ وه :صوصخم صخشل
 مأو ربدملاو دبعلا نع ًازارتحا ةّيرحلاب ديق :رح ىلع 7١5[ :يواطحطلا ةيشاح] .ىلاعت هلل هجو لك نم كلمملا
 ءامهيف همامت مدعلو «ىعستسملاو بتاكملا ادع اميف ًالصأ كلملا مدعل ؛ةفينح يبأ دنع ىعستسملاو بتاكملاو دلولا
 ؛اديو ةبقر كولمملا وهو فامتلا ديق كلملا يف دازو «هل كلم ال دبعلا ذإ ؛كلملاب اهنع ئغتساو ةيرحلا فذح ولو
 كلم نإف «نويدم رح ىعستسملا :امهدنعو ؛متأو زجوأ ناكل :ءقأيس امك ضبقلا لبق يرتشملاو بتاكملا جرخيل

 [؟؟٠/١٠؟ :فذحب قئارلا رحبلا] .الف الإو ءةاكزلا بحت ءالماك اباصن غلبي ام هتياعس ءاضق دعب

 نم ءيشب بطاخي ال دترملا ملسأ ولف ءادترم وأ ايلصأ ناك ءاوس ,عورفلاب هباطخ مدعل ؛رفاكلا جرخ :ملسم
 امك تطقس اموحو دغب دترا ول بح ءاندنع ةاكزلا ءاقبل طرش بوجولل طرش وه امك مث «هتدر مايأ تادابعلا

 ةالص ال امك «نونج ىلع الو يص ىلع ةاكز الف ؛لقاع غلاب يأ :فلكم ۳۲١/۲[ :قئارلا رحبلا] .توملا يف

 غولبلاو لقعلاو «دابعلا قوقح نم امهنأل :تلق ؟تامارغلاو تاقفنلا امهام يف بجي فيكف :تلق نإف .امهيلع

 قوقح نم اههأ عم رطفلا ةقدصو جارخلاو رشعلا بجي فيكف :تلق نإف .دابعلا قوقح بوحول نيطرشب اسيل
 .ةضحم ةدابع تسيل اهنأل :تلق ؟هللا

 لبق ةراحتلل هارتشا اميف يرتشملا ىلع بحي الف ديو ةبقر كولمملا وهو «لماكلا ىلإ فرصناف كلملا قلطأ :كلام
 مزلي الو «هبحاص ىلإ داع اذإ دوححملا الو بوصغملا الو ؛ديلا مدعل ؛قبأ اذإ ةراجتلل دعملا هدبع يف ىلوملا ىلع الو «ضبقلا

 ؛نيدقنلا يف ةوكزلا بوجو دافأ :دقن نم باصنل ۳۲٠/۲[ :فذحب قئارلا رحبلا] .هديك هبئان دي نأل ؛ليبسلا نبا هيلع

 ناك ءاوس «ةضفلاو بهذلا نم هب ىلحتي ام وهو :اًيلخ وأ ١4/[ :يواطحطلا ةيشاح] .ةقفنلل وأ ؛لمحتلل اناك ولو

 ٤ ۷١[ :يواطحطلا ةيشاح] .ةأرملل ديلا راوسو ؛لجرلل ةضفلا متاح ولو ءال وأ لامعتسالا حابم



 ةاكزلا ءادأ بوجو طرش ۲۲۸ ةاكزلا باتك

 .ةيلصألا هتجاح نعو نيدلا نع غراف ءةراجت ضورع نم هتميق يواسي ام وأ

 «يلصألا باصنلا ىلع ٍلوحلا نالوح :اهئادأ بوجو طرشو ارهاق“ ولو مان
 25111111 لوحلا ءانثأ يف دافتسملا امأو

 .موقثي الو «هب موقي باصنلا نأل ؛باصنلا ىلإ عحري ريمضلاو ‹'ةميق هيواسي ام وأ" لوألا :هتميق

 كا لجوؤملا هتحج وز قادص ولو «لحؤملاو لاحملا لمشف هقلظأ :نيدلا نع عراف 00 :ي ءاطحطلا ةيشاح |

 جوزلا ناک نإ :ليقو ع لجعملا فاالخغ ؛ةداع هب بلاطم ريغ هنا ؟عنع 5 لج ملا رهملا :ليقو «توملا وأ قاللطلا

 نم بلاطم هل نيد دارملاو * ةيادحلا" فو «نيد 5 همالك لمشو ءانيذ دعي ال هنأ ؛ذاف لاو «عنم ءادألا مزع ىلع

 [۳۲۳/۲ :فذحب قئارلا رحبلا] .ةرافكلاو رذنلا نيد عني ال يح دابعلا ةهح

 ثاثأ و «ةفرحلا و برحلا تالاو كسلا رودو ةقفنلاك و «دربلاو را عفدل اهيلإ جاتحا هبايثك :ةيلصألا هتحاح نعو

 بحت ال لوحلا اهيلع لاحو ءايشألا هذه اهدعأ مهارد هدنع ناك اذإف ءاهلهأل ملعلا بتكو «بوكر لا باودو لزنملا

 ةين نودب اهبحاص ىلع بحت ال ةاكزلا تناك نإو «ةيلصألا جئاوحلا نم تسيل اهلهأ ريغل ملعلا بتكو ؛ةاكزلا اهيف

 امل فلاخم وهو :هيف لاق «لوحلا اهيلع لاح ولو اهيف ةاكز ال هنأل ؛ةقفدلاكو :هلوقو (فرصتب قئارلا رحبلا) .ةراجتلا

 ۷٠١[ :يواطحطلا ةيشاح] .ءامنلل وأ ؛ةقفنلل هكسمأ فيك دقنلا ف بحت ةاكزلا نأ .عئادبلا و "جارعملا" يف.

 :يريدقتلاو «تاراجتلاو لسانتلاو دلاوتلاب ةدايزلا : يقيقحلاف «يريدمت و ؛ يقيقح :تاعون عرشلا ءامنلا : هان

 .رامضلا لامك هلام يف اهنم نكمتي مل نم ىلع ةاكز الف ءهبئان دي وأ هدي يق لاملا نوكب ةدايزلا نم هنكمت

 (قئارلا رحبلا) .هكلم يف وهو هيلع لوحلا متي يأ :لوحلا نالوح 577/١[ :فرصتب قئارلا رحبلا]
 . كب هاكزو باصتلا كلذ ىلإ ةمض (ةسنحج نه لوجحلا ءانثأ ق دامتساف باصن هل ناك اذإ نعي ج! دافتسملا امأو

 يفو .ةنسملا بوحو قح يف مضي هنإف «ةرشع دافتساف الثم ةرقب نوثالث هدنع ناك اذإ نح [57/7 :قئاقحلا نييبت]

 ءاهنم ةرشع ىدحإ لوحلا برق دنع تدلوف «ةقان نورشعو سم هل ناك اذإ :اهنم ءروص تاذ ةلأسملا :"عيبانيلا"

 اهلك تدلوف ةرقب نوعبرأ هل ناك نإ اذكو «ةمئألا نم قافتا اذهو « نوبل تشب اهيف بجي هنإف ؛تاّمألا لوح مت مث

 .ناتنسم اهيف بحت ءاطوح متف لوحلا لبق
 لاتاش اهيف بج «ثامألا ا لوحلا متف نينامثو یدحا لوخلا لبق تدلوف منغلا نم نوعبرأ هل ناك اذإ :اهنمو

 اباصن كلمف ريئاتذ وأ مهارذ باصن ناك اذإ اذكو ءمدقت ام ىلع اندنع رخآ ببسب اهكلم ول اذك و ءانركذ امك

 رقبلا ىلإ مضت ال لبإلا نأ ىلع اوقفتاو «نيباصنلا ةاكز بجي هنإف لوألا باصنلا لوح لاح مث اهطوح ءانثأ يف رخآ

 ىلإ نامضي الو «ريناندلاو مهاردلا ىلإ ةمئاسلا مضت ال اذك و «ةراجتلل نوكت نأ الإ ضعب ىلإ اهضعب الو ىمنغلاو

 (قئاقحلا نييبت) [57/7 :يلشلا ةيشاح] .ةمئاسلا



 ةاكزلا ءاذأ بوجو طرش "48 ةاكزلا باتک

 وأ ثاريم وأ ةراجتب ديفتسا ءاوس ءىلصألا ياا مامتب يك زيو «هسناجم ىلإ مضيف

 حص نينسل باصن وذ لجع ولو رب ا

 ةقدصو ةبهك

 ولو بجا ام لوس وأ ,هليكو وأ ريقفلل اهئادأل ةنراقم ةين :ايتادأ ضخ لعركو
 هضعب وأ هلك

 ملع طرتشي الو ءريقفلا ديب مئاق لاملاو «ىون مث «ةين الب عفد ول امك ةيمكح ةنراقم

 ؛ةاكزلا هب ىونو اضرق وأ ةبه هامسو ًائيش هاطعأ ول نح حصألا ىلع ةاكز امنأ ريقفلا

 نيدلا ةاكزو ءاهضرف هنع طقس «ةاكزلا وني مو هلام عيمجب قدصت ولو «تحص

 ةراجتلا لامو «ضرقلا لدي وهو :يوقلاف «فيعضو «طسوو «ّيوق هنإف :ماسقأ ىلع

 د ع ك ك .«ةنيب هيلع دحاج ىلع وأ «ًاسّلفم ولو رقم ىلع ناكو «هضبق اذ

 هنوك طرشو «كلذ ريغ وأ ةبه وأ ثاريمت ناك ءاوس «هدافتسا هجو يأبو ءال وأ اهداف کت ناك ءاوس :خإ مضيف

 45/١ ١[ :فذحب ةرينلا ةرهوجلا] .مضي ال هنإف ؛لبإلا عم منغلاك هجو لك نم هسنج ريغ نم ناك ول ذإ ؛هسنج نم

 هدافتسا امو ءامهنم هدنع ام ىلإ مضي امهدحأ نم هدافتسا امف «دحاو سنح ةاكزلا يق نيدقنلا نأ ملعاو :هسناجم

 مهرد ةئام ثالث هل :هتروص :لإ لجع ولو ۷٠١[ :يواطحطلا ةيشاح] .امهيلإ ال ءاهيلإ مضي ةمئاسلا نم

 ۷٠١[ :يواطحطلا ةيشاح] .زاج ةنس نيرشعل نيتئاملا نم ةئام اهنم عفد

 هيفو زوجي ال «باضنلا ىلع لوحلا مت مث ؛همامت كلي نأ لبق لجع ول هنأل ؛؟"باصن وذ" :هلوقب ديق :باصن وذ

 هعمو لجع ول هنأ :لوألا ىلع ع رفتف یش و الماك رکی فو «لوحلا ءانثأ يف باصنلا عطقني ال نأ :نارحآ ناطرش

 ىلعو «ءيش هنم هدي يف يقب اذإ ام فالخب «لجعملا زجي مل «باصنلا ىلع لوخلا متف ءدافتسا مث هلك كله مث «باصن

 فالخغ «لفن لجعملاف ءارقفلا ىلإ اهفرص ناك نإف «نوئالثو ةعست هدنعو لوحلا لاحو نيعبرأ نم ةاش لجع ول ام : يناثلا

 [؟"ه 8/٠ :قئارلا رحبلا] .ةبجاو ةاكزلا نإف «هئادأب باصنلا صقتناو «ريقفلا ىلإ لوحلا دعب ىدأ اذإ ام

 ريتعملا نأل ؛زاج ءارقفلل اهعفديل يمذل اهعفد وأ «ةين الب ليكو لا عفد ولو «حصيف يكزملا ليكو يأ :هليكو وأ

 ىلإ وأ ,ديع مسرب هئابرقأ نايبص ىلإ اهعفد ول ىح :خ! ملع طرتشي الو ۷٠١[ :يواطحطلا ةيشاح] .رمآلا ةين

 نم وه :اسلفم ولو ۷٠١[ :يواطحطلا ةيشاح] .ضيوفتلا ىلع صن اذإ الإ ءزاح ةروكابلا يدهم وأ ءرشبم

 .هيلع ناك دقو «هقحركنا نم ىلع يأ :دحاج ىلع وأ .هسالفإب يضاقلا ىضق



 نيدلا ةاكز 2 ةاكزلا باتك
 نأل ؛مهرد اهيفف امهرد نيعبرأ ضبقي نأ ىلإ ءادألا بوجو ىحارتيو «ىضم امل هاكز

 :طسولاو :ةباسخم داز اميف اذكو هيف ةاكز ال وفع باصنلا نم سمخلا نودا ام

 تحت ل ؛ئيكسلا رادو ةمدخلا دبعو ةلذبلا بايث نمثك ةراجتلل سيل ام لدب وهو

 ذل هم وزل تقو نم لوحلا نم ىضم امل ربتعيو ءاباصن ضبقي م ام هيف ةاكرلا

 «ةيصولاو ,رهملاك لاهي سيل ام لدب وهو :فيعضلاو ,ةياورلا حيحص يف يرتشملا

 هيف بحب ل «ةياعسلا و ةباتكلا لدبو «ةيدلاو معلا مد نع حلصلاو «علخلا لدبو
 رس

 50 املا دنع ادعو «ىضيقلا دعب لرل هغ لرو ءاباصن صيقي ل اهاقاكلا

 يهارد ةسمخ اهيفف «نيتئام غلبي نأ ىلإ ةثلاثو ةيناث نيعبرأ نم نيعبرألا ىلع داز ام ىف يأ :لإ داز اميف اذكو

 نود ولو هرهاظ :لاق ثيح نيشحملا ضعب ةراَبَع ةه رت امك زكا وأ مهرد نم نيعبرألا ىلع داز ام :دارملا سيل

 «لوحلا هيلع لاح ىح يرتشملا ةمذ يف انيد اهنمث راصو هتلذب بايث عاب اذإ يأ :لإ بايث نمثك .نيعبرأ

 ۷١١[ :يواطحطلا ةيشاح] .هدعب اميف لاقي هلثمو «هركذ ام مكحلاف

 هيف طس وتملا نيدلا نأ ملعا :ةياورلا حيحص ف .بهذلا نم الاقثم لورشعو «ةضفلا نم مهرد اتئام وهو :اباصن

 ةعامس نبا ةياور و ءاهيك زيف مهرد ينام ضبقي يح ءادألا مزلي ال و هيف ةاك لا بخت :لصألا ةياور ف :كاتياور

 ثداحلاك راصف «نآلا ةاكزلا لام راص هنأل ؛لوحلا هيلع لويو «ضبقي يح هيف ةاكز ال :كب ةفينح يبأ نع

 ةياور ىلع يضاملا لوحلا نع اهیک زی ءاهضبقف فصل ۾ لوح اهيلع ىصم طس وتم نيد نم لأ هل ولف ؛عادتبا

 ع الو يضاملا نع ایک ر ال ةيعاربس نبا ةياور ىلعو ايش اهاكز «ضبقلا لعب لوح فصن ىصم اداف ؛لصألا

 (اضخلم راتغا در) .ضبقلا دعب ديدج لوح يضع. الإ لاحلا

 ا ا ا ىلا Th r رک كا نم ديز

 فلأ ىلع هؤايلوأ حلاصو وس يو ل اتق اذإ امك :دمعلا مد نع حلصلاو ادعاصف اماع علخلا كداب دوت مو

 فلآ ىلع هديع بتاك وأ «ةدم هدؤي ملو ءلتاقلا ىلع ةيدلا لتقلاب بجوو هلتق و أ ءالثم اماع اهدؤي ملو ءالثم

 يف ةياعسلا دبعلا ىلع بجوو بكرتشملا .دبعلا نم هبيصن نيكيربشلا حنا یا وأ ةد بتاكملا هد ۇي مو 05

 نوك :امهدحأ :نيطرشب الإ ةاكزلا هيلع بجي ال ءالثم ةدم هلدب دبعلا دؤي ملو ءارسعم ىلوملا نوكل ؛هيقاب

 .ضوبقملا ىلع لوحلا نالوح :يناثلاو ءالماك اباصن ضوبقملا



 یتش لئاسم نس ةاكزلا باتك

 بحت ال رامضلا لام ضبق ق اذإو اقلام. هبا ةناللثلا نويدلا نم ضوبقملا نع ابجوأو
 اک وأ ًاليلق نابحاصلا

 يف طقاس لامو «ةنيب هيلع سيل بوصغمو «دوقفمو قباك وهو «ةيضاملا نينسلا ةاكز
 ةراجتلا ديبع م اناك اذإ

 عدومو .ةرداصم ذوخأمو «هناکم يسد دقو ةميظنع. راد وأ ةزاغفم ٤ لوفدم و «رحبلا

 ءاهتينب ريقف هنع ئربأ نيد ةاكزلا نع ئز الو «هيلع ةنيب ال نيدو ؛هفرعي ال نم دنع

 نيدل تعن ةلمحلا

 نع نم ىدذأ إو 58 نيدقنلا ةاك ز نع لوزومو ليكمو صرع عفد و

 .«نينمثلا ىلإ ضورعلا ةميق مضتو ءابوحو ربتعا امك ءادأ امهزو ربتعملاف «نيدقنلا

 ةنيب هل ناك ولف :هيلع سيل 7١5[ :يواطحطلا ةيشاح] .كلملا مايق عم هيلإ لوصولا رذعت لام وه :رامضلا لام

 ؛بجتف «هريغ راد مأ هراد ناك ءاوس ءزرح يف نوفدملا امأ :ةزافم يف 7١5[ :يواطحطلا ةيشاح] .ىضم امل بحت

 .هّدري مث هلام نايتإب ملاظلا هرمأي نأب :ةرداصم ١5[ :يواطحطلا ةيشاح] .رفحلاب هيلإ لصوتلا ناكمإل

 [/ :يواطحطلا ةيشاح ] .هلع ريغ ف نايسنلاب هظيرفتل ةاك زلا تبحجو هفراعم دنع تناك" نإ امأ :هفرعي ال نم

 .اهنع ئرخي ال «هتاكز ءادأ ايوان هنع هأربأف دحأ ىلع نيد باصنلا كلام ناك ول يأ :لإ ئرجي الو

 قح يف اذكو «ةميقلا هيف ربتعت الو ءانزو بحاولا ردق ىدؤملا نوكي نأ ةضفلاو بهذلا يف ربتعي يأ :خل ! ربتعملاف
 لوق وهف ؛ءادألا ف نزولا رابتعا وهو :لوألا امأ «ةميقلا هيف ربتعت او ءان امهزو غلبي نأ ربتعي بوحولا

 نع ىدأ ول يح «ءارقفلل عفنألا ربتغي :ههب دمحم لاقوا «ةميقلا ريتعت :هللس رفز لاقو اه فسوي يبأو ةفينح يبأ
 يح زوجي ال :رفزو دمخم لاقو رکیز امهدتع زا :دايج مهارذ ةعبرأ اهتميق افويز هس دایج مهارد ةسمخ
 ةسمخ اهتميق ةديج ةعبرأ ىدأ ولو «نزولا ناربتعي امهو ؛عفنألا ربتعي دمحمو «ةميقلا ربتعي رفز نأل ؛لضفلا يدؤي
 هتعانصل هتميقو «ناتئام هنزو ةضف قيربإ هل ناك ولو ءانيب امل ؛رفز دنع الإ زوجي ال «ةئيدر ةسمخ نع ةئيدر

 نأ الإ زوجي ال :رفزو دمحم لاقؤا ءامهدنع زاج ةة وهو هرشع عبر يدؤي نيعلا نم ئدأ نإ ءةثام ثالث

 [|/ :قئاقحلا قت | .عامجإلاب ةميقلا ربتعت هسنح فالخ نم ئذأ ولو «لضفلا يدؤي

 «باصنلا هب لمكيف «ةميقلاب ةضفلا ىلإ بهذلا مضيو ؛ةضفلاو بهذلا ىلإ ضورعلا ةميق مضت يأ :خلإ ةميق مضتو
 هل ناكول يح «ءازحألاب مضي :امهدنعو «ةفينح يبأ لوق ةميقلاب رخآلا ىلإ مضي امهدحأ نأ نم كلي خيشلا هركذ امو

 ةرشعو مهرد ةئام هل ناك ول هسكعو ءامهش افالحخ هدنع ةاكزلا اهيف بحب «مهرد ةئام اهتميق ريناند ةسمخو مهرد ةئام

 ةرشع تناك اذإ هنأل ؛رظن هيفو مهضعب هركذ اذك «هدنع بحت الو امهدنع ءبجحت مهرد ةئام علبت ال اهتميق ريئاند

 AY] ۷ فد قئاقللا قريت .ةرو هرض ريناند ةرشع غلبت ةئاملاف ءمهرد ةئام غلبت ال ريئاند



 تش لئاسم 0 ا ۰ ةاكزلا باتك

 نإف «هيفرط يف لمك نإ رضي ال لوحلا يف باصنلا ناصقنو «ةميق ةضفلا ىلإ بهذلاو

 يف اباصن هتميق تغلب مث «هريغ هل سيلو ءاباصن يواسي ال وهو «ةراجتلا ةينب اضرع كلم
 لآ ياو اوج تورشع يملا ياسو. لقب عاق ها و يق ا لوا تآ

 «باصن ىلع داز امو «ليقاثم ةعبس نزو اهنم ةرشع لك ىلا مهاردلا نم مهرد اتئام

 طقسي ال كلذ نيب اميف هناصقنف هئاهتنا و لوحلا عاذتبا 5 تاماك باضتلا ناك اذإ يأ :بتاصنلا تاصقنو

 يواسي لخلاو ءللخت مث ءلوحلا ءانثأ يف مهرد ٍيئام يواسي ةراجتلل اريصع ىرتشا اذإ :اولاق اذه ىلعو «ةاكزلا
 اهلك تتامف «مهرد يئام يواست اهايش ىرتشا ولو «لوألا لوحلا لطبو «لخلل لوحلا فنأتسي مهرد ئام

 ععءارشلا تفقو نم لوألا ل | مت ادا اهيك زي لب ؛لوألا لوحلا لطبي كي (مهرد ٰيئام يواسي راصو اهدلج عبدو

 الام راص للختلاب مث ءلوحلا عطقناف «لام ريغ تراصو اهلك تكله ترمخت اذإ رمخلا نأ :امهنيب قرفلاو

 ن وكي نأ نم ج رخ م اهرقو اهفوصو اهرعش نأ ؛لاملا لك كلهي ۾ تشناَ اذإ هايشلاو «لوألا ريغ اندحتتسي

 |[ م :اصخلم قئاقحلا هيبتا .ضعبلا ءاقبل لوحلا لظبي ملف ءالام

 ١  52ا  a N 5ا ب  aاا م 0 5
 رانيدلا رش ۾ 2 :لاقثملاو «ليفاثم هليهيس كر و مهارد د س ناک فرو نوكي نا راب يأ € ةرسع لك =

 ةفلتخم تناك مهاردلا نأ :هيف لصألاو «تاريعش سمخ :طاريقلاو ءاطاريق رشع ةعبرأ :مهردلاو ءاطاريق نورشع

 :رانيدلا لثم اطاريق نيرشع ناك اهضعبف :بتارم ثالث ىلع فذ رمعو ركب يبأ نمز يقو ك ينلا نهز يف

 ءةرشع نزو :لوألاف «رانيدلا فصن ظيرارق ةرشغع اهضعبو «رانيدلا سامحأ ةثالث اطاريق رشع يبا ناك اهضعبو

 :ثلاثلاو ريئاتدلا نم ةتس نزو هنم ةرشع لك يأ فكس كرو : ناكاو ريئاندلا نم ةرشعلا نزو هنم ةرشعلا يأ

 هدد رمع ذحاف «ءافيتسالاو ءافيإلا يف سانلا نيب عزانتلا عقوف «ريناند ةسمح نزو هنم ةرشع لك يأ «ةسمخ نزو

 هيلع لمعلا يقبف ءاطاريق رشع ةعبرأ مهرد لك جرخف ,ةيواستم مهارد ةثالث هلعجف هطلخف ءامهرد عون لك نم

 :قئاقحلا نييبت] .ءيش لك يف اذه انموي ىلإ 75/7[

 اسم غلبي نأ ىلإ وفع سمخلا ىلع داز ام لك مث ءباصن سمح غلبي نأ ىلإ وفع باصنلا ىلع داز ام يأ :لإ داز امو

 هيه راي :مامالا لاق عكاماع اهيلع ىضم مهارد ةسم“ و ناتئام ناك ول اميف فالاخلا رثأ رهظيو عةيباسحب داز ام :الاقو «رحآ

 ءانمث الإ باصن يناثلا يف نيدلا نم ملاسلا ىقبف «مهرد نو ةسمخ لوألا ماعلا يف هيلع بجو هنأل ؛ةسمخ :الاقو «ةرشع

 هيلع ناك لاوحأ ةثالث اهيلع لاح ۾ فلأ هل ناک اذا امیف و الماك يناثلا يف باصنلا يقبف ءروسكلا يف ةاكز ال :هدنع و

 عمو «مهرد نامثأ ةثالث نيرشعلاو ةعبرألا عم بحي :الاقو «هدنع نورشعو ةثالث ثلاثلا فو «نورشعو ةعبرأ يناثلا يف

 |" اشا در| .نورشعو ةسمخ لوألا ف بخي هنأ فالخ الو «مهرد نمثو عبرو فصن نيرشعلاو ةي داخلا



 قش لئاسم كسب ةاكرلا باعك

 ةاكز هلو ؛نيدقنلا نم صلاخلاكف شغلا ىلع بلغ امو (ةياسحنب هاكز اسم غلبو

 لوحلا مت ولو «ضورعلا رئاسك ةراجتلا ةينب اهكلمتي نأ الإ يلآللاو رهاوحجلا يف
 ولؤل عمج افولأ تواس نإو يأ

 نإو «هأزحأ هرشع عبر هنيع نم ىّذأف صخرو ةرعس اقف توزر وأ ليكم ىلع
 ا ةراجتلل

 E :الاقو «مامإإلا كنع لوحلا ماع وهو «بوج ولا موي هتميف ربتعت هتميف نم ید

 طقسي لوحلا دعب لامل كالهف ٠ اع ريغ طرق ةاكرلا نييضي الر كاهفرصلا عادألا

 3 دحلا زواج
 ولو

 EE 22 2 55 2و4 و وهو | لا لإ كلاهلا فريز « هتصح ضعبلا كالهو «بجا ولا

 ادع ام نأ :لضألا :"ردلا" يف لاق :خ! ةاكز الو .بهذلا نم ليقاثم ةعبرأ ذآ ارد قوه[ هو :اسمح غلبو

 هنأ ايوان ةينقلل اعيش ىرتشا وأ دقعلا دعب ةراجتلا ىون ولف «دقعلا دنع ةراجتلا ةينب ىكزي امنإ مئاوسلاو نيرجحلا

 ضام "الغ"و ةفطاعلا ءافلا نم بكرم وه :الغف ۷٠۸[ :يواطحطلا ةيشاح] .هيلع ةاكز ال هعاب احبر دجو نإ

 .راعسألا عافترا نعم ولغلا نم
 يرخآ تقو يف ضقفناو كقو ىف یف دازق ةراجملل ايوروم نأ اليكف لجر ىرعشا ولاه 25 هنيع هنم ىدأف

 هتميق نم ىدا نإو «ةحيحص ةزئاج هتاكرف «نوزوملا وأ ليكمل كلذ رشع عبر هنيع نم ىدأ هيلع لوحلا مت املف

 هتميق ربتعي لب :الاقو «لوحلا مامت موي يأ ءةاكزلا بوحجو موي ناك ام هتميق ربتعي :لاقف «هتوافتم اهانضرف دقو

 تناك لوحلا مامت دنعو ءانلق ام بسح ىلع هتميق تتوافت اذإ اميف فالخلا ةرمثو ءاهفرصمل ءادألا دنع ناك ام

 :اهدنعو ؛فلأ ةاكز يدوي :مامإلا دنغف ؛ةئام سمو افلا اهتميق ءارقفلا ىلإ اهئادأ موي تراضو الئ افلأ هتميق
 لاملا عاض يح رذع ريغ نم ةاكزلا دؤي ملو لوحلا مت اذإ يأ :لإ ةاكزلا نمضي الو .ةئام سمحو فلأ ةاكز

 .عئاضلا لاملا ةاكز هنع طقسي «هنم عنص ريغ نم

 هنع تطقس هضعب كله ولو «هيف ةاكزلا تبجو ام دعب كله لام يف ةاكزلا بحت ال يأ :خلإ لاملا كالهف

 71١8| :ئواطخطلا ةيشاح] ..كلافا ةضتع ضعبلا كاله طقسيو أ :كالهو [51/9 :قئاقحلا نييبت] .هباسخم

 ؛كلذ ضعب كلهف ءاعبار اباصن غلبي ال ام دئاز ءيشو ءالثم بصن ثالث هدنع ناك ول يأ :لإ كلاهما فرصيو

 داز نإو «همامتب بصن ثالث يف هيلع بحاولا ىقبي وفعلا ردقب كلاملا ناك نإف ءالوأ وفعلا ىلإ كلاحلا فرصي
 ثلاثلا باصنلا ىلع كلاهلا داز نإف «نيباصنلا نع يكزيو ثلاثلا باصنلا ىلإ يأ «هيلي باصن ىلإ كلاملا فرصي

 :كلي فسوي يبأ دنعو للي مامإلا لوق اذه نإ مث ءلوألا ىلإ يهتني نأ ىلإ اذكهو ءقاثلا باضنلا ىلإ دئازلا فرضي

 كرمي زا لولا دمي كاطع ر هلا فلا لإ هد دعو اا هللا قل لوألا معلا ده كالا طرح



 یش لئاسم 6 ةاكزلا باتك

 نأ الإ هک رت نم الو اخ ةاك زلا دحخ وت الو عهلاح ىلع بجااولاف هزواج مل ناف

 ةينلا مدعل

 اههركو عةاك زلا بل وحج ۾ عفدل ةليح ا فس وي وبا زيخو عهثلت نس نوكتف ام يص وي

 تح ا ریپ نيعبرأ نم رق مک كال لو ةقانك عا هك دفعو ادع داماك اه ےک فاش ناف نه

 ةن : فس وی يأ دنت ۾ ءمخ و مث هیلی باضصن ىلإ م : .وفعلا ا كلاشا يق رر مامإلا نا نسال 4 ضاق كعب

 دنع ۾ (بصنلا , e لوألا وفعلا دعب كلاهما ف نهي هنأ راك ؛ ضاخم تنب نم ءزح نيالا و ةتس نم عرج لورش و

 [۲۸۳/۲ :فذحب راتخما در] .وفعلاو باصنلاب ةاكزلا قلعي o دودو یتش

 مث «هل بوهوملا دتع وهو لوحلا مت مث «لوحلا لالخ يف باصتلا بهو ول هنأ ملعا :" لاق :خلإ ريجيو

 طاقسإ ليح نم یهو « ةيناخلا ق امك ءامهنم دحاو ىلع ةاكز الف «هريغب وأ ءاضقب اا عجر

 هركي :دمحم لاق ءبوحولا نع ارارف مويب لوحلا مامت لبق مئاوسلا عاب ولو :"جارعملا" فو «بوحولا لبق ةاكزلا

 هر بجااولا طاقسال لاا ولو .ع امجإلاب هركي ال ةقفنلل اهعاب ولو «حصألا وهو هرکی ال : فس وی وا لاقو

 ۷٠۸[ :يواطحطلا ةيشاح] .عامجإلاب هركي ءامثأت ال الخب بوحولا نم رف ولو «عامجإلاب 5 ك 7 سس ل سا ۴2



 ةاكزلا فرصم «Y۳ ةاكزلا باتك

 فدصملا باب

 احيحص ولو «ناك لام ّيأ نم هتميق الو اباصن غلبي ال ام كلمي نم وهو :ريقفلا وه
 ريقفلا ناك ولو

 ال و اباصن كلمب ال يذلا نويدملاو بتاكملاو .هل ءيش ال نم وهو لو 2

 ... :ليبسلا نباو .ٌجاحلا وأ ةازغلا عطقنم وهو :هللا ليبس فو ید نع الضاف هايف

 فرص ةعيرشلا يف حصي ملسم وهو :هلوقب احالطصا يناتسهقلا هفرعو «لدعملا :ةغللا يف وه :فرصملا باب
 يف هيلإ ريشأ امك «نداعملا سمخو رشعلاو ةاكزلا لوانتيل ؛ةاكزلا فرصم<. باتكلا يف هديقي مو «هيلإ ةقدصلا
 ةفلؤملا نع تكسو «ةعبسلا فانصألا ركذ دقو مئانغلا هفرصم نأل ؛نداعملا سمح جارخإ يغبنيو ,"ةياهنلا"

 [880/؟ :فذحب قئارلا رحبلا] يَ هباحصلا عامجإل طوقسلا ىلإ ةراشإلل ؛مهيولق
 يقف وهف اذه وأ اذه هيف ققحت نمف «هتحاح يف قرغتسم هنكلو باصنلا غلبي ام كلم وأ يأ :اباصن غلبي ال ام

 «لحألا لولح ىلإ هتيافك ردق ةاكزلا نم ذحأي نأ هل زوجي ةقفنلا ىلإ جاتحا اذإ ناسنإ ىلع لجؤم نيد هل نمو
 ةلزنم هنأل ؛ليواقألا حصأ يف ةاكزلا ذحأ هل زوجي ءارسعم نيدلا هيلع نم ناك نإف لحؤم ريغ نيدلا ناك نإو
 ۷٠۹[ :يواطحطلا ةيشاح] .ةاكزلا ذحأ هل لحي ال ءافرتعم ارسوم نويدملا ناك نإو «ليبسلا نبا
 ريغصلا نيب قرف الو ءًاينغ وأ ًاريقف هالوم ناك اذإ ام لمشف «هقلطأ .هتبقر كف يف بتاكملا ناعي يأ :بتاكملاو
 نم ىلوأ نيدلا هيلع نم ىلإ عفدلاو :"ةيريهظلا ىواتفلا" يو :نويدملاو .ريبكلاب يدادحلا دييقتل فالح ريبكلاو
 نع اوزجع نيذلا يأ «يزاغلا عمج ةازغلاو ءءاطلا حتفب :ةازغلا عطقنم (قئارلا رحبلا) .ريقفلا ىلإ عفدلا

 ذإ ؛نيبساك اوناك نإو ةقدصلا مهل لحتف ءامهريغ وأ ةبادلا وأ ةقفنلا كالمب مهرقفل مالسإلا شيجب قوحللا
 ريسفتلا اذهو «عاطقنالاو رقفلاب ةجاحلا ةدايزل ؛ىلوأو خسرأ قاقحتسالاب مهو ءداهجلا نع مهدعقي بسكلا
 7١9[ :يواطحطلا ةيشاح] .فسوي يبأ رايتحا
 فسوي يبأ نيب فالخلاو «ءارقفلا نآرقلا ةلمح :ليقو ؛ملعلا ةبلط :ليقو «دمحم لوق وهو «جاحلا عطقنم يأ :جاحلا

 [۷۲ :فرصتب يواطحطلا ةيشاح] .هطرشب عيمجلا ىلإ عفدلا زاوج يف ال ؛ةيآلا ريسفت يف وه امنإ دمحمو
 يغ وهو «ليبسلا نبا ىمسني ًارفاسم نوكي نم لكف «قيرطلا :ليبسلاو .هنع هدعبل هلام نع عطقنملا وه :ليبسلا نباو
 لاحلا يف ةقدصلا هيلإ فرصت يح ادي ريقف وهو «هدي هيلإ تلصو اذإ ءادألاب رمؤيو «هلام يف ةاكزلا بحجب ىح هناكع

 ماسقألا نوكت فيكف «ليبسلا نبا وهف الإو «ريقف وهف لام هنطو يف نكي مل نإ جحلا وأ ةازغلا عطقنم :تلق نإف .هتجاحل
 ءديقلا اذه نع يلاخلا قلطملا ريقفلل ارياغم ناكف «ىلاعت هللا ةدابع يف عاطقنالاب هيلع داز هنأ الإ ریقف وه :تلق ؟ةعبس

 ٣۸۴۳/۲[ :فذحب قئارلا رحبلا] .هتحاح نم رثكأ ذحأي نأ هل لحي الو «ةقدصلا لوبق نم ريخ ليبسلا نبال ضارقتسالاو



 ةاكرلا فرصم ۳۹ ةاكزلا باتك

 س اب را س اهله لفل .لام هعم سیلو ءهنطو ف لام هل نم وهو

 دوجو عم دحاو ىلع راصتقالا هلو «فانصألا لك ىلإ عفدلا يكزمللو .هناوعأو

 نم هتميق يواسي ام وأ ءاباصن كلمب نيغو «رفاكل اهعفد حصي الو .فانصألا يقاب

 .مهيلاومو مشاه ينبو «ينغ لفطو «ةيلصألا هجئاوح نع لضاف «ناك لام يأ
 <<<... «مشاه ىبل اهعفد ر يلا راو

 [۸۲ :يواطحطلا ةيشاح] .ابوسك ناك ول اذكو «هيلإ عفدلا ئرجي ال هنطول هيفكي لام هل ولو :ل! سيلو

 بحاص يأ :يكزمللو .هيلإ ةاكزلا فرص زوج ال ايمشاه ناك اذإ هنإف ؛يمشاحلا ريغب ديقم وهو هقلطأ :ل! لماعلاو

 دحاو صخش ىلع رضتقي نأ زوجي اذكو :دحاو فئض ىلع رضنقا ءاش نإو ؛مهعيمج اهاطعأ ءاش نإ «ريخم لاملا

 1۱5۸/١ :قئاقتملا خييتت] باش قبض يأ نم

 يلام بحاو لكل بحوملا ؛ةيلصألا جئاوحلا نع لضافلا «نيدلا نم ملاسلا ىمانلا باصنلا لمشف هقلطأ :اباصن

 امهنم الك نإف «بيرقلا ةقفنو ی اا رطفلا ةقدص :ةثالثل بجوملا ركذ امع غرافلا ماني سيل يذلا باصنلاو

 ناك ول هنأل ؛ةيلصألا جئاوحلا نع اغراف هنوكب انديق :لإ لضاف [۳۸۷/۲ :قئارلا كلا .ةاكزلا ذحخأل مرح

 ۴۸۷/١[ فرصتي قئارلا رجبلا] .ةحاحلا اهلعأ نم رو ابات ىراس اك كلم نا لحتف هلآ تلح اا اة رسم

 نأل ؛لفطلاب ديقو «حيحصلا ىلع ال وأ بألا لايع يف وه نمو ؛ىثنألاو ركذلا لمشف لفطلا قلطأ :يبغ لفطو
 .ال وأ ةقفن اهل ضرف ءاوس «زئاج هتجوزو يلا بأ ىلإ عفدلا نألو ءاقلطم زئاج اريبك ناك اذإ غلا دلول عفدلا

 [85/9 فذ قئارلا رخبلا|

 هل ارصان نكي مل نمو 75 يبلل ارصان ناك نم لمشف مشاه يب يف قلطأ مه عفدلا زوجي ال يأ :مشاه ينبو

 نب نأل ؛ مشاه ينب ب ديقو ءايمشاه هنوكل ؛ةقدصلا ةمرح يف مهنم ملسأ نم لخديف ءبحل يبأ دلوك مهنم

 کک هنأل 2 يتلا دج فانم دبع نأل ؛ةبارقلا يف اووتسا نإو مشاه نبك اوسيلو «ةقدصلا مه لحت بلطملا

 دبعو لفونو بلطملاو مشاه :نينب ةعبرأ فانم دبعلو «فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم

 :مامإلا نع ةمصع يأ ةياور در ىلإ ةراشإلل ؛صخشب الو نامزب هديقي ملو مشاه نب يق مكحلا قلطأو .سمش

 رمأ سانلا لامهإل ؛مهيلإ لصي مل - سمخلا سمح وهو - اهضوع نأل ؛هنامز يف مشاه يب ىلإ عفدلا زوجي هنأ

 نأب ةياورلا در ىلإ ةراشإللو «ضوعملا ىلإ اوداع ضوعلا مهيلإ لصي مل اذإو ءاهقحتسم ىلإ اهاصيإ مدعو مئانغلا
 نأل ؛يمشاحلا لوم. ديق :مهيلاومو [ ۳۹٠/۲ :فذحب قئارلا رحبلا] .هلثم يمشاه ىلإ هتاكز عفدي نأ هل زوجي يمشاحلا

 [۳۹ ۹/۲ :قئارلا رحبلا] .هيلإ عفدلا زوجي نيغلا ىلوم



 ةاكزلا فرصم YY ةاكزلا باتک

 ( تیم نفكو «هصعب قتعمو «هبتاکمو .هكولمتو (هتج وزو «هعرف و يك زملا لصأو

 «هأزحأ هفالخب رهظف ءافرصم هنظ نمل رحتب عفد ولو .قتعي نق نمو هني د ءاضقو

 TE E هما EA E /: وكلا اها هتف اه هاما و ف ءانغإلا ةركو .هبتاكمو هدبع نوكي نأ الإ

 ؛هعرفو هلصأب ديق «لفس نإو هدلو دلوو هدلو ىلإ الو الع لإ و ةدحج و ا ىلإ حصي ال يأ ج! نزلا لصأو

 مامعألاو تاوخألاو ةوحالاك ةقدصلا عم ةلصلا نم هيق امل ؛ىلوأ وهو «مهل عفدلا زوجي ةبارقلا نم مهاوس نم نأل

 ]۸6/۲ :هدایزو تف صتب قئارلا رحبلا] .هافن يذلا هدل و مأ دلو ىلإ الو ءانزلاب هثام نم قولحملا ىلإ عفدي الف

 نم ةدتعم ىلإ عفدلا زوجي الف «هحو نم ةحوزلا لمشف ةجوزلا قلطأ .هتجوز ىلإ عفدلا زوجي ال يأ :هتجوزو

 حصي الف ءافالتخا اهجوز ىلإ ةجوزلا عفد يف نأل ؛اهجوزو :لقي مملو ["85/7؟ :قئارلا رحبلا] .ثالثب ولو نئاب

 اک نيفكتلا ةليح ۾ :"هابشألا" ليح نع اهلقن لا ف لاق تيم نيفكفل ةاك زلا عفد حصي ال يأ : تیم نفكو

 [7؟١ :ةدايزب يواطحطلا ةيشاح] .دجاسملا ريمعت يف اذكو ءامهل باوثلا نوكيف ؛نفكي وه مث «ريقف ىلع قدصتلا

 نع هئزجي الو ءاعربتم نوكي هرمأ ريغب هاضق لإ يحل ا نيد ىضق ول هنأل ؛تيملا نيد ءاضقب ديق :هنيد ءاضقو

 ۳۸١/۲[ :قئارلا رحبلا] .ةقدصلا ضبق يف هل ليكولاك ضباقلا نوكيو ءزاج هرمأب هاضق نإو «ةاكزلا

 يكزملا عفد ول يأ :خلإ عفد ولو [١5١/؟ :قئاقحلا نييبت| .قتعيف دبع اه ىرتشي نأ زوجي ال يأ :خلإ نق نتو
 اينغ ناك لب ءاريقف نكي مل هنأ رهظ مث ءالثم ريقف هنأ نظ يأ «هيلإ ةاكرلا عفد زوجي هنأ نظو «لحر ىلإ ةاكزلا

 :يعليزلا لاقو «هبتاكم وأ يكزملا دبع ناك ةاكزلا هيلإ عوفدملا نأ رهظي نأ الإ ءاهديعي نأ هيلع بحي الو «هأزحأ

 .هئرحي ال أطخأو رحت ريغب عفد اذإ هنأ ىلإ ةراشإ "رحتب عفد" :هلوق فو

 زئاج وهف «فرصم هنأ هنظ ىلع بلغو ىرحت اذإ هنأ :لوألا :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت ةلأسملا هذه نأ :هلصاحف

 هنأ هلابب رطخي ملو اهعفد اذإ هنأ :ناثلاو «هوطح نيبت اذإ اميف كي فسوي أل افالع ءاهدنع أطخأ وأ باصأ

 وأ رحتي ملو كاش وشو «هيلا اهعفد اذإ هنأ :ثلاثلاو «فرصم ريغ هنأ نيبت اذا الإ زاوجلا ىلع وهف ءال مأ فرصم

 :فرضم هنأ ني اذإ الإ داَسفلا ىلع وهذ: فرص سيلا هنآ ها ىلع بلغ وأ .فرصم هنأ هل رهظي ملو ىرحت

 .ةاك رلل افرصم نكي مل هنأ رهظ يأ :هفالنغ ]4/۲ :ةدايزب قئاقحلا تينت |

 ءاضق دعب لماك باصن ريقفلا دنع لضفي نأ :لوألا :نيمسق ىلع هوركملا ءانغإلا نأ ملعا ا ءانغإلا هركو

 «لایع اذ يأ كايعم ناك اذإ :يباثلاو «مهرد ةئام عبس هاطعأف مهرد ةئام سم هيلع ناك الثم هيلع بجاولا هنيد

 لماك باصن هدنع لضفي «باصن نود مهنم دحاو لك يطعيو هلايع ىلع هعزو ول ام رادقم هيطعي نأ هركيف

 .نتاملا هيلإ راشأ يذلا وه اذهو «ةضفلا وأ بهذلا نم



 ةاكزلا فرصم ۲۳۸ ۃاک زلا باتک

 نود هلايع نم درف لك ءاطعإ دعبو «هنيد ءاضق دعب باصن ريقفلل لضفي نأ وهو

 مامت دعب اهلقن هركو .لاؤسلا نع هؤانغإ بدنو .هركي الف الإو «هيلإ عوفدملا نم باصن

 لضفألاو «ميلعتب نيملسملل عفنأو عروأو جوحأو بيرق ريغل رخآ ٍدلبل لوحلا
 رصقلا ةفاسم ا ولو

 مث «هتلح لهأل / .هناريحج مث ءهنم ص محر ياا ي برقألل كرف

 خاس لسيف وف أدبي ىح «جيواحم هتبارقو لحرلا

 رفع لأ جوع عج

 [۳۹۰/۲ :قئارلا رحبلا] .هركي ال باصن هنيد دعب هل لضفي ال نويدمل رثكأف مهارد ئام عفد ولو :خإ ءاضق دعب
 قئارلا لا :هاركي هل باصن مهنم ڈاک صب مو هلايغ نول ذوحأملا رو اذإ 5ايعم ناك ول :هلابع نه

 ف قّرفي ىرخأ دلب يق هلامو دلب يف وه ناك ول يح «لاملا ناكم ةاكزلا يق ربتعملا :رخآ دلبل [855/7 :فرصتب

 ]1/۲ :قئاقحلا نيي هيبت .حيحصلا يف هديبعو راغصلا هدال وأ ناكم ال «هناكم ربتعي رطفلا ةقدص قو «لاملا عضوم

 فرص يف لضفألا :اولاق هركي ال هدلب لهأ نم جوحأ اهيلإ مه موق ىلإ وأ هتبارق ىلإ اهلقن نإف :بيرق ريغل

 مث فتاريج مث «ماحرألا يوذ مث ءءارقفلا هلاوخأ مث ءارقفلا همامعأ مث مهدالوأ مث ؛هتوخإ ىلإ اهفرصي نأ ةقدصلا
 حلصأو عروأ رخآ دلب يف ريقف ىلإ اهلقن ول :عروأو ۲ :فرصتب قئاقحلا نييبت] .هرصم لهأ مث «هنكس لهأ

 [؟35/7 :فرصتب قئارلا رحبلا] .لضفأ ريقفلا ماعلا ىلع قدصتلا :ليق اذهو ؛هركي ال تد ذاعم لعف امك



 رطفلا ةقدص ۳۹ ةاكزلا باتک

 e ةقدص ب

 ربتعملاو «هلايع جئاوحو ةيلصألا ينو سنا نع خرا راسل لكي لو «رطفلا موي

 نكي مل نإو يأ
 ةمدخلل هديبع و هحالاسو هس رفو م هئاثأو a یهو ‹ريدقتلا اي ةيافكلا اهيف

 تيبلا عاتم وه

 الو ءمهلام نم اهجرخي ءاينغأ اوناك نإو ءارقفلا راغصلا هدالوأو هسفن نع اهجرخيف
 22 2 «ه رقف وأ هدقف دنع بالاك دلا: نأ ريتخاو «ةياورلا رهاظ ق دلا ىلع ت

 بألا د ل يح ن

 ىلع بحت الف «ةبرق عقتل ؛ٌمالسإلاو «دبعلا ىلع بحت الف ؛كيلمتلا ققحتيل «ةيرحلا طرش :خلإ ملسم رح ىلع
 :ةثالث بصنلا نأ ملعا .نوكي ال نيغلا ريغ نم ءانغإلاو «ريقفلا ءانغإل تبحو األ ؛باصنلا كلمو «رفاكلا
 .يمانلا لاملاب ةقلعتملا ماكحألا رئاسو «ةاكزلا هب قلعتتو «ءامنلا هيف طرتشي باصن
 طرتشي الو «براقألا ةقفئو ءرطفلا ةقدصو «ةيحضألا بوجوو «ةقدصلا ةمرح :ةعبرأ ماكحأ هب بحت باصنو

 دنع هموي توق هدنع ناك اذإ ام وهو «لاؤسلا ةمرح هب تبثت باصنو «لوحلا نالوح الو «ةراجتلاب ومنلا هيف
 [۷۲۴۳ :ةدايزب قالك ةيشاح] .امهرد نيسمخح كلي نأ وه :مهضعب لاقو «ضعب

 لبق تام نمف «بابلا لوأ "بحت" ل ؛فرظ هنأ ىلعو بوصنم وهو ءاهئادأ بوجو تقول نايب :خإ عولط دنع
 وهو «ببسلا نايب يف عورش :هسفن نع ١[ 541/7 :قئاقحلا نييبت] .هيلع بحت ال «هدعب ملسأ وأ دلو وأ رجفلا عولط
 [۳۹۹/۲ :قئارلا رحبلا] .ةقلطم ةلماك ةيالو هيلع يليو هنومب نم هانعم يف ناك امو «هسأر

 .بحت ال رطفلا ةقدص نإف ؛هنام اذإ يبنجألا ريغصلا جارحإل راغصلاو :لقي ملو ءةفاضإلاب ديق :راغصلا هدالوأو

 هيلع ةلماكلا ةيالولا :توبثو: هيلع هتقفن توجو وهو: «ةروكذملا ةلعلل ىثنألاو ركذلا لمشف "هدالوأ" قلطأو
 ةقدص بألا ىلع بجي ال رطفلا موي ءاج مث ءجوزلا ىلإ تملسو تحوز اذإ ةريغصلا تنبلا نأ هنم ديفتساف
 دلولا نأل ؛رقفلاب ديقو ءةمات ةقدص امهنم دحاو لك ىلع نإف «نيوبألا نيب دلولا لشو «هيلع ةنؤملا مدعل ؛اهرطف

 [۳۹۹/۲ :ريغتو فرصتب قئارلا رحبلا] .هلام يف هرطف ةقدص بحت باصن كلم. يغلا
 رهاظ ىلع هرقف وأ هيبأ مدع دنع هدج ىلع بحت ال هرطف ةقدص نإف ءدلولا دلو جرو :"رحبلا" يف لاق :دججا ىلع

 "ريدقلا حتف" 3 هبقعتو «ىصولا ةيالوك تراصف «بألا نم هيلإ اهاقتنال ؛ةصقان هتيالو نإف ةقلطملا ةيالولا مدعل ؛ةياورلا

 قرفلاب هل رْثأ الو «ةيالولا لاقتنا درج الإ قبي ملف ءيصولا نود دحلا ىلع ةقفنلا بوجول يصولاو دحلا نيب قرفلاب

 لئاسم هذهو .مهرطف ةقدص دحلا ىلع نأ نسحلا ةياور حيجرتب الإ صلخ الو «دبعلا يرتشمك يصولاو دحلا نيب
 [۳۹۹/۱ :قئارلا رحبلا] .هذه نسحلا ةياور يف فلاخي الو «ةياورلا رهاظ يق بألا دجلا اهيف فلاخي



 رطفلا ةقدص £ o ةاكرلا باتك

 ريبكلا ا ا ټاکم نع ال ءارافك ولو هدلو مأو ةربدمو ةمدخلا هكيلام نعو

 يدؤي ال ي

 عاص فصن يهو ءر وسأملاو بوسقا انکو ؛هدوع دعب الإ قبآو كرتشم نقو هتجوزو
 طفلا ةقدص

 ارا لاطرأ ةينامث وهو ريعش وأ بيبز وأ رمت عاص وأ «هقیوس وأ هقيفد وأ رب نم

 ‹ريقفلا ةجاح ءاضقل عرسأ اهنأل ؛هجاتحي ام نادجو دنع لضفأ يهو «ةميقلا ع عفد زوجيو
 ريقفلا يأ

 دنع بوحولا تقوو «مهاردلا نم لضفأ لكؤي امو «ريعشلاو ةطنحلاف ةدش نمز ناك نإو

 «همزلت ال هدعب دلو وأ ئ ا وأ ملسأ وأ هلبق رقتفا وأ تام نمف ف «رطفل موي رجف عولط

 «هوركم ريخأتلاو عا مدق ول حصو «ىلصملا ىلإ جورخلا لبق اهجارخإ بحتسيو

 رثكأ ىلع ةدحاو ةرطف قيرفت زاوح يف فلتحاو «دحاو ريقفل هترطف صخش لك عفديو

 .باوصلل قفوملا هّللاو .حيحصلا ىلع دحاول ةعامج ىلع ام عفد زوجيو «ريقف نم

 ادمع ىاجلا ديعلاو «نيدلاب ءافو هدنع ناك اذإ نوهرملاو رحأتسملاو نويدملا لمشف هقلطأ :ةمدخلل هكيلام نعو

 ناسنإل هتبقرب ىصوملا دبعلاو «رطفلا موي ءيجمع هقتع قلعملا دبعلاو «هب قدصتلاب روذنملا دبعلاو ءأطحخ وأ ناك
 "ةمدخلل" :هلوقب راشأو «ةمدخلاب هل ىصوملا ىلع اهإف ةقفنلا فالخب «ةبقرلاب هل ىصوملا ىلع اههإف ءرخآل هتمدخبو

 ؛روسأملا هدبع نع الو ءىضم امل همزليف «هدوع دعب الإ دوححجملا بوصغملا نع الو «قبآلا هدبع نع جرخي ال هنأ ىلإ

 4٠0/١[ :فرصتب قئارلا رحبلا| .ةراعإ وأ ةراجإب همداخ نع الو «بتاكملا هبشأف «هفرصتو هدي نع جراح هنأل
 نم ادلو تدلو ةمأ :دلولا مأ :هدلو مأو .الثم نم ربد نع قتعم تنأ :هالوم هل لاق كولم :ربدملا :هربدمو

 نيب دبع نع اهيدؤي ال يأ :كرتشم نقو .نيرفاك ءالؤه ناك ولو يأ :ارافك ولو .هبسن ىلوملا ىعداو ءاهالوم

 بح نم نزلا ناك نأب ةرطفلا اهنم ج رخت يلا فانصألا هذه نم يأ :هحاتخع ام .ادعاصف نيكيرش

 نب فلخ دنعو «حيحصلا وهو «"ةيادشا" يف امك ةدمو ةدم نيب ليصفت ال نأ ىلإ هقالطإب راشأ :مدق ول حصو

 يف :ليقو «ناضمر نم ريحألا فصنلا يف اهليجعت زوجي :ليقو «هلبق ال ناضمر لوخد دعب اهليجعت زوجي :بويأ
 ةبرق امال ؛رطفلا موي ىضمم طقستو «ةيحضألاك الصأ اهليجعت زوجي ال :دايز نب نسحلا دنعو ءريخألا رشعلا

 دعب طقست ال ةيلام ةبرق اهإ :انلق ءرحنلا مايأ يضع. طقست ةيحضألاك «هيضع. طقستف «ديعلا مويب تصتخا

 ةبرقلا نأل اذهو ؛ةميقلاب قدصتلا ىلإ بوحولا لقتني نكلو طقست ال ةيحضألاو «ةاكزلاك ءادألاب الإ بوجولا

 دس وهو :لوقعم لاملاب قدصتلا يف ةبرقلا هجوو «ةصوصخ مايأ يف اعرش تفرع امنإو ؛ةلوقعم ريغ مدلا ةقارإ يف
 [۲۳۲/۲ :ةدايزب ةيافكلا] .تقوب هيف ءادألا تقو ردقي الف «جاتحلا ةلح
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 جحا 2-1

 رشعو ةدعقلا وذو لاوش يهو «هرهشأ يف صوصخم لعفب ةصوصخ عاقب ةرايز وه
 ةفرع و ةبعكلا امك دارأ

 :حصألا ىلع ةينامث هتيض رف طورشو .حصألا 2 روفلا ىلع هرم ضرف «ةجحلا يد

 «مأ ةمدخلل هيلإ جايتحالا عم نذإ نودب جرح نإف «هيوبأ نذأتسي نأ وزغلاو جحلا ديرمل يغبني هنأ ملعا :جحلا

 ىغتسا نإو يحتلي يح هجولا حيبص ناك اذإ هعنم بأللو .امهدقف دنع نيوبألاك تادجلاو دادحألاو .هركي :ليقو

 نإو هتي نم بألا هحجرخي ال هحجولا حيبص ناك اذإ مالغلا :"ىواتفلا" يفو ."لزاونلا" نم دافتسي اذك «هتمدح نع

 لاجرلا هيهتشي هجولا حيبص ناك نإ درمألاو ءطقف لاحرلا اهيهتشي تنبلا نأل ؛هتنب جرخي ال امك ءاغلاب ناك

 «يرتكي وأ يرتشي له يف ريختسيو «ليفكلاو نيدلا بر نذأتسي نأ يغبنيو .نيبئاحلا نم هيف ةنتفلاف ءاعم ءاسنلاو

 ًادبيو ءاحل لحم ال مارحلاو هوركملاو بحاولا يف ةراختسالا نأل ؛انالف وأ انالف قفاري لهو ءارحب وأ ارب رفاسي لهو

 ىلع مدنلاو «تادابعلا نم هيف رصق ام ءاضقو ؛ناكمإلا دنع اهلهأ ىلإ ملاظملا در نم اهطورش ايعارم ةبوتلا نم
 [7؟ :يواطحطلا ةيشاح] .تالماعملاو تاموصخلا يوذ نم لالحتسالاو «دوعي ال نأ ىلع مزعلاو «هطيرفت

 رمعلا رخخآ ىلإ دتميو ءرحنلا رجف عولط ءادتبا نم نمز يف افئاطو اقباس جحلا ةينب امرحم نوكي نأب :صوصخم لعفب

 تيقوتلا ةدئاف :خلإ هرهشأ يف [۷۲۷ :يواطحطلا ةيشاح] .رحنلا رجف عولط ىلإ ةفرع موي لاوز نم نمز يف افقاو
 ههبشل روظحملا نم هسفن ىلع نمأ نإو اهلبق مارحإلا هركي هنأو ؛هئزجي ال اهجراخ جحلا لاعفأ نم ايش لعف ول هنأ امك

 [۷۲۷ :يواطحطلا ةيشاح] .ميرحتلا ديفي اهقالطإو «نكر لاب
 نمف «ةيفرظلاو ةيرايعملا ةهج هيف نأل ؛الكشم ىمسي نييلوصألا حالطصا يف جحلا تقو نأ ملعا :روفلا ىلع

 هرخأ نم نأب لوقي ال «يحارتلاب لاق نمو ءءاضق هلعف نوكي لوألا ماعلا نع هرخأ نم نأب لوقي ال ءروفلاب لاق
 نم نأ يح «روفلاب لئاقلا دنع ةحجار ةيرايعملا ةهج لب «لوألا تقولا نع ةالصلا رحأ اذإ امك الصأ مثأي ال

 «هفالخج لئاقلا دنع ةححار ةيفرظلا ةهجو ءءاضق ال ءادأ ناك ةرخألاب جح اذإ نكل «هتداهش درتو قسفي رخأ

 | :يواطحطلا ةيشانحإ .اضيأ هدنع أ جي مو تام ول نكل «ريخأتلاب مثأي الإ لوألا ماعلا دعب هادا اذإ يح

 كلتب ءيش هيلع بجي ال «رقتفا ام دعب ملسأ مث ةعاطتسالا هب ام كلم ول يح رفاكلا ىلع بحي الف :مالسإلا

 [۷۲۷ :يواطحطلا ةيشاح] .هتمذ يف انيد هبوجو ررقتي ثيح رقتفا نح جحي ملف املسم هكلم ول ام فالخب «ةعاطتسالا

 .كلذ يف نوتوافتم سانلاو «هندب هب حصي ام ناسنإ لك قح يف ربتعي هنأ دافأف دازلا يف قلطأو :دازلا ىلع ةردقلاو

 [۷۲۷ :يواطحطلا ةيشاح] .ارداق دعي ال نبجو زبحخ ىلع ردق اذإ هوغو محلل داتعملاف ٤۸۸/۲[ :قئارلا رحبلا]
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 نم دبالف الإو ءةقشم الب ةوقلاو مدقلاب يشملا ا مهتكأ اذإ ممهوح نمو ةكم 7 ريغل
 يشملا مهنكمي ل نإو

aدبال امعو «هدوع نيح ىلإ هلايع ةقفنو هتقفن | نع ةلضاف ةردقلا كلتو  

 نمل جحلا ةيضرفب ملعلا طرتشيو .نيدلا ءاضقو نيفرتحلا تالآو هاا لزملاك هم
 هتم رم يأ

 حصألا ىلع ةسمخ ءادألا بوجو طورشو .مالسإلا رادب نوكلا وأ برحلا رادب ملسأ

 .ةدعلا مايق مدعو «قيرطلا نمأو «جحلل باهذلا نع يسحلا عناملا لاوزو «ندبلا ةحص

 هنأ ىلإ ةراشإ هيفو «ةلوعفم نعم ةلعاف يهو «ىثنأ وأ ناك اركذ لبإلا نم بكرملا :ةغللا يف ةلحارلا :ةلحار
 قفا ربتعيو I a نموا ءارامح وأ لغب نم ةلحارلا ريغ ىلع ردق ول

 هيلع رفسلا هنكمأو بتقم بكار انفرع يف ىمسملا وهو «ةلماز سأر ىلع ردق نمف «هغلبي ام ناسنإ لك قح

 هنكمأ نإو «ةيهوم وأ ةراحم انفرع يف يلا : وهو لمحم قش ىلع ردقي نأ دبالف ءاهفرتم ناك نأب الإو ءبحو

 ىلع ارداق ناك ءاوس «طرشلا وهو «قيرطلا عيمج يف ةلحارلا ىلع رداق ريغ هنأل ؛هيلع بجي ال ةبقع يرتكي نأ
 لمحملا قشو «ةلحرم رحآلاو ةلحرم امهدخأ بكري ءاهيلع نابقعتي ةلحار نانثا يرتكي نأ :ةبقعلاو ءال وأ يشملا

 ٤۸۸/۲[ :قئارلا رحبلا] .هيبناج دحأ بكارلل يفكيو «نيبناج لمحملل نأل ؛هبناح

 جحيل لام هل بهو ول اذكو «جحلا هيلع بحي ال ةلحارلاو دازلا هل حابأو ءةعاطلا هيبأل نبالا لذب ولف :ةحابإلا ال

 ٤۸۸/۲( :قئارلا رحبلا] .اهمدع دنع اهليصحت هيلع بجي ال بوجولا لصأ طئارش نأل ؛لوبقلا هيلع بحي ال هب
 :"تافيرعتلا" يف :هلايع [۷۲۸ :يواطحطلا ةيشاح] ."ةلحار ىلع ةردقلا"و :هلوقب طبترم :ةكم لهأ ريغل

 (دراوملا برقأ) .ريغصلا هدلوو هتأرماو همالغك «هيلع هتقفن بحتو «هعم نكس يذلا وه لجرلا لايع

 ناك ول همزلي ال اذك و «لضفألا وه معن «هب جحيل هلزنم ضعب نم هنع ٍنغتسا ام عيب مزلي الو :لزملاك
 [۷۲۸ :يواطحطلا ةيشاح] .جحلل يفكي ام هدعب ىقبي ال امداحو انكسم هب ىرتشا ام هدنع

 [۷۲۸ :يواطحطلا ةيشاح] .ال وأ مالسإلا ىلع أشن ءاوسو «ملعي مل وأ ملع اذإ ام لمشف هقلطأ :نوكلا وأ

 نم دب نكي مل اذإ هطوقس يف فلتخاو ؛مالسلا هيف بلاغلا نوكي نأ قيرطلا نمأ ةقيقح نأ ملعا :قيرطلا نمأو
 ترج عضوم نم ةمالسلا رحبلا يف بلاغلا ناك نإ :ينامركلا لاقو «بوحولا عنمي رحبلا :ليقف ءرحبلا بوكر
 ءادألا بوجو طئارش نمو يأ :ةدعلا مايق مدعو ۲/.٤۹[ :فذحب قئارلا رحبلا] .الف الإو «بجي هبوكر ب ةداعلا

 .ةافو وأ يعحر وأ تناك نئاب قالط نم ةدعلا مومع دافأف "ةدعلا" قلطأ ءةدتعم جحلل ةديرملا ةأرملا نوك مدع
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 ةأرمال جوز وأ «غلاب لقاع نومأم ملسم «ةرهاصم ' حاصر نق ف ولو مرح جورخو

 ةعبرأب جحلا ضرف ءادأ حصيو «هب ىفملا ىلع ارحبو ارب ةمالسلا 55 ةريعلاو ,رفس يف

 امرحم فوقولا امهو «هينك رب نايتإلا مث ءناطرش امهو «مالسإلاو «مارحإلا :رحلل ءايشأ

 .رحنلا رجف ف عولط دعب ام وهو هتقو يف ةضافإلا فاوط رثكأ وه يناثلا نكرلاو

 : ةابورغلا نإ تتافرعب فف وقولا ٠ ذه ,تاقيملا ره مارحإلا ءاشنإ :جحلا تابجاوو
 ايغملا يف ةلخاد ةياغلا

 .ديعلاو را لمن ةقلطأ ءةرهاصم وأ عاضر وأ ةبازقي.ديبأتلا ىلع اهتحكانم هل زوجي ال نم وه :لا مرح ج ورخو
 (فرصتب يواطحطلا ةيشاح) .يمذلا يفكي هنأ رم امل ؛"ريونتلا" يف امك يسوجج ريغ :لوقي نأ ىلوألا :ملسم
 ¿ يذلا يبصلاو ءانومأم نكي مل اذإ بيرقلا ملسملاو ءاهحاكن ةحابإ دقتعي يذلا يسوحملا هب جرخو :لا نومأم

 [451/؟ :قئارلا رحبلا] .ةعبرألا ءالؤه يف دوقفم وهو ءاط ةنايصلاو ظفحلا مرحلا نم دوصقملا نأل ؛نونجملاو ؛ملتحي
 اذلف ,جحلا هيلع بجي نميف مالكلا نأل ؛ةغلابلا يه ةأرملاو «صوصنلا قالطإل ؛زوجعلاو ةباشلا لمشف ةأرملا قلطأ :ةأرمال

 ٤۹۱/۲[ :فرصتب قئارلا رحبلا] .هب الإ رفاست ال اهتغلب نإف ؛مرح الب رفاست ةوهشلا دح غلبت مل يلا ةيبصلا يف اولاق

 راشأو «مرحم ريغب ةجاحل كلذ نود ام ىلإ جورخلا امل حابي هنأل ؛اهيلايلب مايأ ةثالث وهو ءرفسلاب ديق :رفس يف
 يف رهظي ال هقح نأل ؛امرحم تدحو اذإ مالسإلا ةجح نع اهعنم هل سيل هنأ ىلإ جوزلا اضر طارتشا مدعب
 «هجح دسف كلذ لعف نإف :عامجلا مدع [431/” :قئارلا رحبلا] .روذنملاو عوطتلا جح فالخج «ضئارفلا

 ءطاوشأ ةعبرأ وه :خإ رثكأ وه [۷۲۹ :يواطحطلا ةيشاح | .لباق نم يضقي نأو ؛حيحصلاك هيف يضع نأ هيلعو

 [۷۲۹ :يواطحطلا ةيشاح] .مدلاب اهكرت ربجي ةبجاو ةيقابلا ةثالثلاو
 يذلا ناكملا يأ :تاقيملا [ 7١5 :يواطحطلا ةيشاح] .رحنلا مايأ هلعف بحاولاو ؛ رمعلا رخغآ ىلإ :رحنلا رجف

 .يناثلا انه دارملاو ؛نيعملا ناكملاو نيعملا تقولا نيب كرتشم تاقيملاف «ةسمح امرح الإ يقافآلا تا

 ةتس ةنيدملا نيبو هنيبو «عست وأ لحارم رشع وحن ةكم نيبو هنيب - ءافلابو ةلمهملا ءاحلا مضب - ةفيلحلا وذ :لوألا
 شف يلع رابآ :ماوعلا هيمست رابآ ناكملا اذّيو «تيقاوملا دعبأ وهو «ةنيدملا لهأ تاقيم وهو «ةعبس :ليقو «لايمأ

 .هلئاق نم بذك وهو «رابآلا كلت ضعب يف نجلا لتاق ب بلاط يبأ نب يلع نأل :ليق
 ,ةكم نم برغملاو قرشملا نيب يهو ؛قرشملا لهأ عيمجل - ءارلا نوكسو نيعلا رسكب - قرع تاذ :يناثلاو

 5 .ناتلحرم ةكم نيبو اهنيبو :ليق



 جحلا باتك

 ءرامجلا يمرو «سمشلا عولط لبقو رحنلا موي رجف دعب اميف ةفلدزملب فوقولاو

 ىلع را و رجلا مايأو مرح لاب هصيصختو «قلحلاو ؛عتمتملاو نراقلا حبذو

 يعسلاو «رحنلا ءايأ ف ةرايزلا فاوط عاقيإو ءامهني عتمشملاو نراقلا رحنو «قلحلا

 ال نمل هيف يشملاو «هب دتعم فاوط دعب هلوصحو «جحلا رهشأ يف ةورملاو افصلا نيب

 نم تيبلاب فاوط لك ةءادبو «عادولا فاوطو ءافصلا نم يعسلا ةءادبو «هل رذع

 ر ينتاب ةيايلمار هدأ راع ےک اف يقلي مدي يفيق درسا سدا
 سبلك تاروظحملا كرتو «ةرايزلا فاوط نم رثكألا لعف دعب طاوشألا لقأو «ةروعلا

 ,قوسفلاو ,ثفّرلاو ءاههجو ةأرملا رتسو «ههجوو هسأر رتسو «طيخملا لحرلا

 جحلا ءادأ بوجو طورش +¢

 ةكم نيبو اهنيب :يوونلا لاق «ةعيهم :لصألا يف اهمساو ءةلمهملا ءاحلا نوكسو ميجلا مضب ةفحجلا :ثلاثلاو =

 ويلا اهيحاوتو ماشلا لها قيرط يهو عك ويت قيارط نف ةحم نم لامشلاو برغملا نی ةيارق ىو «لحارم تنال

 .غاشلاو برغملاو رقم لهأ تاّققيس يشو

 تاشبم وه و «نیتلح رم وجم 5 او عنا تافرع ىلع لطم لبج وش ۾ ييارلا لوکس و فقاقلا حتفب كرف :عبارلاو

 .دحن لهأ

 نم نيتلحرم ىلع ةماقق لابج نم لبج وهو «ةكم َيبونج ناكم وهو «نميلا لهأ تاقيم وهو ءململي :سماخلاو

 وام :فايصتو ةدايرب قئارلا رحبلا| كم

SET | + 1 E Oقمح الاول دان مار ا |  eaاينوشالا  
 طوشلاب دتعي ال ةورملاب ادب ولف :افصل نم .دحاو مارحإ يف ةرمعلاو جحلا نيب عماجلا وه «نارقلا نم :نراقلا

 نم تحبلاب فا وطلا كتي نأ بجااولا نم يأ :فااوط لک lyr :يواطحطلا ةيشاح | .حصألا ف لوألا

 نوكي امنإ :لوقي سابع نبا نأ الإ ءشحافلا مالكلا :ليقو «عامجحلا :ثفرلا :لإ ثفرلا .دوسألا رجحلا

 مارحإإلا ف 3 الإ دری ۾ مارحاإلا ف هنع يهنم وهو ؛ يصاعملا E ونسب لاو :ياستلا ټه بصح اثفر شحافلا مالكلا

 .نيراكملاو مدخلاو ءاقفرلا عم ةموصخلا :لادجلاو .نارقلا ةءارق يف تيرطتلاو «ةالصلا ف ريرجلا نملك كنس أ

 ٠٠١| 1/9 :فدحم ققارلا رجعبلا]



 جحا ننس "< هن جحا باتك

 .هيلع ةلالدلاو «هيلإ ةراشإلاو .ديصلا لتقو

 سبلو «مارحإلا دارأ اذإ ءوضولا وأ ءءاسفنو ضئاحل ولو لاستغالا :اهنم جحلا ننسو
 ةيلصو

 دعب ةتبلعلا نم راثكالاو «نيتعك ر هالصو :بيطعلاو :نيضيبأ نيديدحج ءاذرو رازإ

 ةنحلا لاؤسو 5 يبلا ىلع ةالصلاو ءاهيف ذخأ املك اهريركتو ءراحسألابو
 ةيبلتلا ىلع فطع

 باب نم اهوحد و ةكم لوحدل لسعغلاو «رانلا نم ةداعتسالاو راربألا ةيحيصو
 ييعنلا ةنح يف يأ

 ةقياؤر كع بحأ اهءاهصنلاو .«قيرشلا تيبلا عاقل ليلهتلاو وکلا ءارامن ةالعملا

 .هيلإ لتقلا دانسإ حص امل - دايطصالا وهو - ردصملا هب ديرأ ول ذإ ؛ديصملا انهه ديصلاب ديرأ :ديصلا لتقو

 ةلالدلاو «ةرضحلا ىضتقت ةراشإلا نأ :ةلالدلاو ةراشإلا نيب قرفلا :هيلع ةلالدلاو ”/3٠5[ :قئارلا رحبلا]

 عم ةالصلا نإف «نيفتكلا رتسل امهيناثو «ةروعلا رتسل امهوأ :ءادرو رازإ [017٠3/؟ :قئارلا رحبلا] .ةبيغلا يضتقت

 lyr :ي واطحطلا ةيشاح] .ةهوركم نفوحأ قشكا دأ امهنشك

 ؛ةيلاغلاو كسملاك هدعب هنيع ىقبت ام لمشف هقلطأ .مارحإلا ليبق هندب يف بيطلا لامعتسا هل نسي يأ :بيطتلاو

 نيتياورلا ىدحإ ىلع لكلا لوق ىلع هنيع ىقبت ام بوثلا يف بيطتلا زوجي ال ذإ ؛ندبلاب انديقو .ىقبت ال امو
 راكذألاو ءاعدلا يف اندنع بحتسملا نأ ملعا :لإ اعفار ٤۹۸/۲[ :فذحب قئارلا رحبلا] .ذخأت هبو :اولاق ءامهنع

 ؛نيدلا ماعا نب وامي جرم اضيأ ا طستس e ناذألاك دوصقم E «ةيفخلا

 ا :فرصتب قايشا ر ts ؛هسفن دهجيف ب الو a الو ءائیسم ناك

 ىلع اسايق تابوتكملاب يواحطلا اهّصحو «ةياورلا رهاظ وهو ءاهلفنو اهبجاوو اهضرف لمشف ةالصلا قلطأ :ىلص
 [3 ٠5/7 :قئارلا رحبلا] .رجات عمج رجّتك بكار عمج :ابكر يقل وأ ”/3٠05[ :قئارلا رحبلا| .قيرشتلا تاريبكت

 :قئارلا رحبلا] .مالكب اهعطقي الو عال ولا ىلع ام نأيو «تارم ثالث اهيف ذحأ الگ اهرركي يأ :اهريركتو

 ةيملعلل فرضني الو «ةربقملا دنع ةكم ىلعأب ايلعلا ةينثلا :دملاو حتفلاب ءادك ةينث نم يأ :ةالعملا |[.

 .lyr :قدحم يواطحطلا ةيشاحإ .مايألا هذه ىف كلذ جاحلا كرت «ىلعملا ةهججا كلت ىمستو «ثينأتلاو

 .كرش عون عقي القل ؛ديحوتلاو ةبعكلا نم ربكأ هللا :هانعمو «مركملا تيبلا ةدهاشم نيح يأ :ليلهتلاو ريبكتلاو

 ۷۳١| :يواطحطلا ةيشاح |



 جحلا ننس ۲٤٦ جحلا باتك

 لمرلاو «هيف عابطضالاو جحلا رهش نأ ريغ ا ولو تثني تاوطو «باجتسم وهو

 يشملاو «لاجرلل نيرضخألا نيليملا نيب اميف ةلر ورهاو 52 رهشأ يف هدعب ىعس نإ
 ةلورشاو لمرلا ىلإ عحار ىشملا يق ع عارسإلا يأ

 لفنلا هالص نم لضفأ وهو اا نرش راثك ياو .؛ ( يعسلا يقاب ف ةنيه ىلع

 الب ةدحاو ةبطخ يهو «ةكمم ةجحلا عباس موي رهظلا ةالص د ةبطخلاو «يقافالل

 ىل ةكم نم ةيورتلا موي سمشلا ع جول عي رزان اوف كلسادلا لمي يولع

 ةجخلا يذ ن ٠.أن وه

 بطخيف «تافرع ىلإ ةفرع موي سمشلا عولط دعب اهنم جورخلا مث ءامب تيبملاو
 نيتبطح رهظلا عم ميدقت ا رصعلاو رهظلا ةالص لبق لاوزلا دعب مامإلا

 سفنلل ءاعدلاو «ع ومدلاب ءاكبلاو ,عوشخلاو عرضتلا يف داهتجالاو ءامهنيب سلحجي

 2 2 ةا م . . نوما قا نيرادلا رمآ نس ءاش اع نموا كاوحعالاو ءيبنلاولاو

 [3 ١8/7 :قئارلا رحبلا] .رسيألا هقتاع ىلع هيقليو «ئميلا هدي تحت هبوث لخدي نأ وه :عابطضالاو

 ةثالثلا يق هيسن وأ كرت ولف ءانانتسا لوألا ةثالثلا يف نيفتكلا زهو اطخلا براقت عم ةعرسب يشملا وه :لمرلاو

 7٠٠١| :يواطحطلا ةيشاح] .ةحرف دجي ىح فقو سانلا همحز ولو «يقابلا يف لمري مل لوألا

 اهو «هنع نالصفنم امهنأ الإ «مارحلا دجسملا رادج سفن نم ناتوحنم «نيليمل لكش ىلع نائيش امه :نيرضخألا نيليملا

 ةنيكسلا ىلع يأ :ةئيه ىلع [5١5/؟ :قئارلا رحبلا| .ةورملاو افصلا نيب يداولا نطب رمت يف ةلورملا عضومل ناتمالع

 نم لضفأ لفنلاف مسوملا نمز ناك نإف «مرحلاب ميقملا وهو «هريغ امأو :يقافالل (ةيانعلا) .نوملا نم ةلعف «راقولاو
 .اضيأ فاوطلا هل لضفألا هريغ فو «فاوطلا

 كنبا حبدب رمأي هللا نإ :هل لوقي الئاق نأك ةيورتلا ةليل ىأر الت ميهاربإ نأل ؛كلذب يمس اغإ :ليق :ةيورتلا موي

 نمف ؟ناطيشلا نم مأ مكحلا اذه ىلاعت هللا نم أ «حاورلا ىلإ حابصلا نم كلذ يف ركفت يأ ىورت حبصأ املف ءاذه

 يف هلثم ىأر مث «ةفرع موي يمس مث نمف «ىلاعت هللا نم هنأ فرعف ؛كلذ لثم ىأر ىسمأ املف «ةيورتلا موي يمس هم
 نم ءاملاب نووري سانلا نأل ؛كلذب ةيورتلا موي يمس امنإ :ليقو .رحنلا مويب مويلا يمسف «هرحنب مهف ةثلاثلا ةليللا

 تقع ميهاربإ ملع ا ليربح نأل ؛هب ةفرع موي يم اعإو «ئمو تافرع ىلإ اياورلاب ءاملا نولمحيو «مويلا اذه يف شطعلا

 يقو ؟فقت عضوم يأ يفو ؟ىعست عضوم يأ يفو ؟فوطت عضوم يأ يف تفرعأ :هل لاقف «ةفرع موي اهلك كسانملا
 [54/7 :ةيانعلا] .ةفرع موي يمسف «تفرع :لاقف ؟يمرتو رحنت عضوم يأ



 جحلا ننس 4۷ جحلا باتك

 نطب نع اعفترم ةفلدزمب لوزنلاو «تافرع نم بورغلا دعب راقولاو ةنيكسلاب عفدلاو

 هرك و «هتعتما عيمجب ئمم مايأ یگ رحنلا هليل ا تيلو ,حرف لبح برقب يداولا

 يمرل فوقولا ةلاح هراسي نع ةكمو هنيمب نع ىم لعجيو «كاذ ذإ ةكم ىلإ هلقث مدقت
 همدجم و هةعاتم نيتحتفب

 لوألا ةا يف ايه ام عايألا لك فب ةيقعلا ةر يسر لاح ايكار ةقوكو هاا

 يف يمرلا نوكو «يمرلا ةلاح يداولا نطب يف مايقلاو ؛ىظسولاو ءدجسملا ىلنا قولا

 يف سمشلا بورغو لاوزلا نيب اميفو ءاهاوزو سمشلا عولط نيب اميف لوألا مويلا

 ؛سمشلاو رجفلا عولط نيب اميف عبارلاو لوألا مويلا يف يمرلا هركو «مايألا يقاب
 ةليللا الإ مايألا نم اهدعب امل ةعبات اهلك يلايللا نأل ؛حصو «ثالثلا يلايللا يف هركو

 ؛ثالثلا قو يلايلو «ديعلا ةليل يهو تافرعب فوقولا اهيف حص يح ةفرع ىلت ىلا
 ةفرع موي دعب أت يأ

 نم سمشلا بورغ ىلإ لاوزلا كعب اه ىهرلا .تااقوأ نف حابملاو ءاهلبق امل ةعبات اهإف

 ê Sê a ءابابحتساو ةهارك و ازاوح اهلك يمرلا تاقوأ تملع اذمبو «لوألا مويلا

 ةيملعلل فرصني ال «حتفف مضب :حزق 7١[ :يواطحطلا ةيشاح] .رسحم نطب الإ فقوم اهلكو :ةفلدزع

 [ 7١ :يواطحطلا ةيشاح] .مارحلا رعشملا هنأ حصألاو «عفترم نعم حزاق نع لدعلاو

 «ةكمم هتعتمأ كرت هركي هنأ ىلإ راشأو «ةيعيرحت مدقتلا ةيهارك نأ مهمالك رهاظو ءامي تيبملاو يمرلا مايأ يأ :كاذ ذإ

 نيتلأسملا يق ةهاركلا لحم نوكي نأ يغبنيو ءيمرلا فالخب ,ةدوصقملا ةدابعلا اهنأل ؛ىلوألا قيرطلاب تافرع ىلإ باهذلاو

 [يواطحطلا ةيشاحو ٥٠٠/۲ :قئارلا رحبلا] .بلقلا لغش مدعل ؛الف نمأ نإ امأ ؛ةكمب اهيلع نمألا مدع دنع

 ام وهو :هوركم تقو لوألا يفف «هدعب مايأ ةثالثو ءرحنلا موي :مايأ ةعبرأ يمرلا تاقوأ نأ ملعا :خإ يمرلا تاقوأ

 لاوزلا دعب ام وهو :حابمو «لاوزلا ىلإ سمشلا عولط دعب ام وهو :نونسمو «سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط دعب

 ءزوجي ال لاوزلا ىلإ سمشلا عولط نم ثلاثلاو يناثلا مويلا فو «هوركم رجفلا عولط ىلإ كلذ دعب امو «بورغلا ىلإ

 ءزاج رجفلا عولط لبق ليللاب ىمر نإف ؛هوركم رجفلا عولط ىلإ بورغلا دعب نمو «نونسم بورغلا ىلإ هدعب امو

 = هوركم لاوزلا لبق ام نأ الإ «بورغلا ىلإ رجفلا عولط نم :هدللي ةفينح يبأ دنعف عبارلا مويلا امأو «هيلع ءيش الو



 جحا ننس "4 جحلا باتک

 نارقلاو ةعتملاو عوطتلا يده نمو هنم لكألاو «جحلاب درفملا يده :ةنسلا نمو

 ةثلاث يهو «كسانملا ةيقب اهيف ملعي ىلوألا لثم رحنلا موي ةبطخلا :ةنسلا نمو .طقف

 يناثلا مويلا نم سمشلا بورغ لبق ىم نم هدارأ اذإ رفنلا ليجعتو «جحلا بطح

 دقو «هيلع ءيش الف «رشع يناثلا مويلا نم سمشلا تبرغ يح امي ماقأ نإو ءرشع

 لوزنلا :ةنسلا نمو .هيمر همزل عبارلا مويلا رجف عولط ىلإ نم ماقأ نإو ءءاسأ

 لابقتساو «هنم علضتلاو «مزمز ءام برشو «ئم نم هلاحترا دعب ةعاس بصح اب

 هل برش امل وهو «هدسج رئاسو هسأر ىلع هنم بصلاو ءامئاق هيلإ رظنلاو «تيبلا

 هردص عضي نأ وهو «مزتلملا مازتلا :ةنسلا نمو .ةرخآلاو ايندلا رومأ نم

 ةفينح وبأو «ثلاقلاو يناثلا مويلا ىلع اسايق هلبق روحي الو «لاوزلا دعب ام هتقو :امشدنعو «نونسم هدعب امو =

 .يمرلا تقو ىضم دق هنأل ؛ليللاب يمري نأ زوجي ال عبارلا مويلا سمشلا تبرغ اذإف ؛لوألا مويلا ىلع هساق
 9/١ ١[ ةرينلا ةرهوجلا] .ظوقسلل مد هيلع بيو ؛ةلعف طقسف

 وهو «ءافلا نوكسو نونلا حتفب : رفنلا ليجعت و (يواطحطلا ةيشاح) .تايانجلا يده نم لكأي ا ىأ ؛ طقف

 رفنلا :ثلاثلا مويلاو ءةيف كورقي ساتلا نأل ؛فاقلاب قلا موي :قاثلاو رخنلا موي :ىمسي لوألا مويلاف «ع وحرلا

 ٤/١ ١۹[ :ةرينلا ةرهوجلا] .رشع ثلاثلا مويلا وه عبارلا مويلاو «يفاثلا رفنلا موي :ىمسي عبارلا مويلاو «لوألا

 «ىصح وذ حطبألا :هل لاقي «ةكم برقب عضوم وهو «هنم ةربقملا تسيلو «حطبألا :نيتحتفف مضب :بصحاب

 ۲+۷٣ :يراطتسطلا ةيشاح.] اتسم رضي هك رت ول قح ءاقالتع ةف ةثآ "طوسبملا" قا رك ذو فيق لؤزتلا :بيضختلا»

 سفنتيو «هنم علضتيو «ةلبقلا لبقتسم هبرشيو «ءاملا هسفنب يقتسيف «مزمز يتأي نأ :هتيفيكو :مزمز ءام برشو

 .رسيت نإ هيلع بصيو «هدسحو ههجوو هسأرب حسمبو «تيبلا ىلإ رظنيو ةرم لك يف هرصب عفريو «تاّرم هيف
 (دراوملا برقأ) .ايرو اعبش ًالتما لحرلا علضت :هنم علضتلاو [۳۱۸/۲ :قئاقحلا نييبت]

 ۳٠۹/۲[ :قئاقحلا نييبت] .هتكربب اهولانف ةليلخ بلاطمل ءاملعلا نم ةعاج هبرش دقو :ايندلا رومأ نم

 [ 77 :يواطحطلا ةيشاح] .تيبلا بابو رجحلا نيبام وهو :هزعلملا



 جحلا لاعفأ بيكرت ةيفيك 4۹ ٠٠ جحلا باتك

 ئدألاب هلوحخدو تسلا ةَ ليبقتو :بجأ اع. ايعاذ ةعاس راتسألاب ثّبشتلاو
 بابلا ةقكسأ ىف

 اهيونيف هباحصأو 5 يبا هرايز يهو «تايرقلا مظعا الإ هيلع يلع قبي مل مث «ميظعتلاو

 امف ةزايزللا ااو افلا هلا نم ةة بأبي نم کس نم رر دع

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هتدح

 جحلا لاعفأ بيكرت ةيفيك يف لصف

 وهو «لسغلاو ءأضوتي وأ لستغيف ,غبا رك تاقيملا نم مرحأ جحلا يف لوحدلا دارأ اذإ

 لامك ٌبحتسيو ءاهرضي مل اذإ ءاسفنلاو ضئاحلا ةأرملا لستغتف «فيظنتلل بحأ

 نهدلاو «لهألا عامجو ةناعلا قلحو طبإلا فتنو براشلاو رفظلا صقب ةفاظنلا

 ءلضفأ ضيبألا ديدحلاو «نيليسغ وأ نيديدج ءادرو ارازإ لحرل ناپ ءابيطم ولو

 دع Hi يعل فج RE 2998 EE هم IRE SSSA EE .هللخي الو هدقعي الو هّرزي الو

 هسأر قوف هيدي عضو الإو ءاهلاني ثيحب تناك نإ ةبعكلا راتسأ راتسألاب دارملاو «قلعتلا وه :خإ ثبشتلا

 2 يف هركذو «ىرقهقلا يشمب هنأ فنصملا ركذي مل و «هنيع نم عمدلا جارخإ يف دهتجيو «نيتمئاق رادحلا ىلع نيتطوسبم

 «فيرشلا تيبلا قارف ىلع رسحتم كاب وهو «دحأل ءطو وأ مدص هنم لصحي ال هجو ىلع هلعفي نكل "عمجملا"

 «نيترحلا نيب داو :ةدحوملا رسكب وه :غبارك ٠۳۷/۲[ :قئارلا رحبلا] .دجسملا نم جرخي ىح هل ظحالم هرصبو

 [775؟ :يواطحطلا ةيشاح] .ةكم ىلإ بهاذلا راسي ىلع ليلق ءيشب ةفحجلا لبق وهو ءرحبلا نم بيرق

 (دراوملا برقأ) .تعضو اذإ ةأرملا يه «نيتحتفبو يناثلا نوكسو لوألا حتفو «يناثلا حتفو لوألا مضب :ءاسفنلاو

 (دراوملا برقأ) .فيظن وهف ءؤو نسحو سندلاو خسولا نم يقن :ةفاظن - مرك نم - ءيشلا فظن :ةفاظنلا
 شيرلاو رعشلا تفتت :فقنا (دراوملا برقأ) .ناسنإلا نم ايلغلا ةفنشلا ئلغ رغشلا نم تبني ام وه :براشلا

 :رسكلاب رزلاو «ىرعلا يف اهلخدأو «هرارزأ دش :اًرز صيمقلا رز نم :ةرزي الو (دراوملا برقأ) .هعرن :هوحنو

 .امهضعبب هيفرط دقعي نأب :ةدقعي الو (دراوملا برقأ) .رورزو رارزأ :عمجلاو «ةورعلا يف لعجت ةبحلا وهو
 [7* :يواطحطلا ةيشاح] .هلالخ هلخدي طيخم وحنب يأ :هللخي الو |7* :يواطحطلا ةيشاح]



 جحلا ديرأ نإ مهللا" :لقو «نيتعكر ّلصو بيطتو «هيلع ءيش الو «هرك لعف نإف

 هللا كيبل" :يهو ءجحلا امي يونت كتاولص ربد بلو "ينم هلبقتو «يل هرّسيف
 : كل :كيرحش آل فل كلما, ةيعتلاو .ديمعا نإ ءقلجل قلل كيرش ال فكي

 كيديب هلك ريخلاو ءكيدعسو كيبل" :اهيف دزو ءائيش ظافلألا هذه نم صقنت الو

 وهو :ثفرلا قثاف تهرحأ دقف ايوان تيبل اذإف «ةنس ةدايرلاو «"كيلإ ىبغُرلاو :كيبل

 .. «يصاعملاو «قوسفلاو «شحافلا مالكلاو ءءاسنلا ةرضحب هركذ :ليقو «عامجلا

 رومأ ملعت ىلع اضيرحت باطخلاب لصفلا اذه ركذ امنإو : ئيعلا لاقو «ةرمع وأ اجح بلاطلا اهيأ يأ :بيطتو
 أرق نإو «ءاش ام امهيف أرقيو :نيتعكر 59/١ ١[ :يبلشلا ةيشاح] .هتفرعم ىلإ جايتحالا ةدشل امامتهاو «مارحإلا
 الوت هلعفب اكربت ؛دحأ هللا وه لقو باتكلا ةحتافب ةيناثلا فو «نورفاكلا اهيأي لقو باتكلا ةحتافب ىلوألا يف

 .كيبل :لاق :ىلي ىّبل نم ةيبلتلا نم رمأ :بلو ["75/* :ةيانعلا] .لضفأ وهف

 ميظعتلا هب دصقي ركذل اهتنراقم طرشب هبلقب ولو ةينلا قلطمب جحلا حصيف الإو ءلمكألل نايب :خلإ امي يونت
 [77 :يواطحطلا ةيشاح] .ةيبلتلاو ةيبرعلا نسحأ نإو ةيسرافلاب ولو ليلقو حيبستك
 رسكلا هجوألا نأ "ةيادهلا" يف راتخاو «حتفلاو رسكلا زاوج ىلع قافتالا دعب "دمحلا نإ" زمه يف فلتخا :خلإ دمحلا نإ

 لإ دمحلا نأل ؛كيبل يأ ةيبلتلل ليلعت هنأ ىلع نسحأ حتفلا :يئاسكلا لاقو «تاذلل ةيبلتلا نوكتو ءءانثلا فانثتسا ىلع

 فانعتسا ناك نإو اذه ةفص رابتعاب هنم ىلوأ تاذلاب اهل ةياهف ال ىلا ةباجإلا قيلعت نأب "ريدقلا حتف يف لوألا حجرو

 لص و# :ىلاعت لاق «هعفان ملعلا نإ ؛ملعلا كنبا ملع :كلوق يف امك افنأتسم اليلعت هنوك زاوح ؛رسكلا عم نيعتي ال ءانثلا

 امهنم لك هيف زاح امل نكل ءلوصألا ملع نم ةلعلا كلاسم يف ررقم اذهو ٠۴ ١(« :ةبوتلا) جهل نكس َكَنالَّص نإ حِهْلَع

 |[: :/* :قئارلا رخبلا] .ليلغت هنأ وس :ةيف. سيل حتفلا فالخب ؛ةتيرثكأل و هتيولوأل ؟لوألا ىلع لمحي

 مارحإلا نيع امهف ؛:ةصوصخم تامرح يف لحد دقف امج ىتأ اذإف ءامحب الإ امرحم نوكي ال هنأ دافأ :تمرحأ دقف

 ةالصلا يف اعراش ريصي امك ةيبلتلاب ال ةيبلتلا دنع نكل «ةينلاب اعراش ريصي هنأ :ديهشلا نيدلا ماسح ركذو ءاعرش
 [1٠5/؟ :قئارلا رحبلا] .ةالصلا ىلع اسايق اهدحو ةينلاب اعراش ريصي الو «ريبكتلاب ال ريبكتلا دنع نكل ؛ةينلاب

 ["4ه/؟ :ةيافكلا] .ثفرلا نم سيل نترضح ريغ يف عامجلا ركذ نأل ؛نقرضحب ديق :ءاسنلا ةرضحب

 ةماع هيلع امك واولا ريغب "يصاعملا قوسفلا" :لصألاو «نيخسانلا ضعب نم تديز انهه واولا لعل :يصاعملاو

 .ةيهقفلا بتكلا



 جحلا لاعفأ بيكرت ةيفيك ۲۵۱ جحلا باتک

 سبلو «هيلع ةلالدلاو «هيلإ ةراشإلاو ءربلا ديص لو و را عم ١ لادجلاو
 ةسبايلا ضرألا قيفر مس ءار وه

 ,سأرلا قلحو «بيطلا سمو «هحولاو سأرلا ةيطغتو ؛نيفنحلاو ماما طيحملا

 يف نايمهلا دشو ءامهريغو لمحماو ةميخلاب لالظتسالاو لاستغالا زوجي «رعشلاو
 يقر تقل وأ يدار تظيع وأ قرح تولع وأ «ةييلخ نم ةنيلقلا ضو. هطسولا

 ,لستغت نأ بحتسي ةكم ىلإ تلصو اذإو «رضم دهج الب كتوص اعفار راحسألابو

 ءاميظعت فيرشلا تيبلا باب كلوحد يف البقتسم نوكتل ؛ىلعملا باب نم اهلحدتو

 201 . «مالسلا باب تأت ىح كلوحد يف ايبلم نوكت نأ بحتسيو

 يضتقت ةلالدلاو «ةرضحلا يضتقت ةراشإلا :هيلإ ةراشإلاو .مرحملل زوجي رحبلا ديص نأل ؛هب ديق :ربلا ديص لتقو

 «بوثلاك ةداع هب ىطغي اع هتيطغت :سأرلا رتسب دارملاو ءامهتيطغت بنتجاو يأ :ل! سأرلا ةيطغتو (ةيافكلا) .ةبيغلا

 يضاق ركذ اذهو «ةباصعلاو ضعبلاو لكلا رتس نيب قرف الو «قبطلاو لدعلاك ةداع هب ىطغي ال ءيش نع ازارتحا

 [5.7/7 :قئارلا رحبلا] .هفنأ ىلع هيدي عضي نأب سأب الو «هضراع الو هنقذ الو هاف يطغي ال هنأ :"هاواتف" يف ناح

 ٤/۲ ٠١[ :قئارلا رحبلا] .ندبلاو بوثلا يف اقلطم هبنتحاو يأ :بيطلا سمو

 نم ءاقارحإو ارّونتو افتنو اصقو اقلح ناك امفيك رعشلا ةلازإ دارملاو ءنيذه بنتجاو يأ ا سارلا قلحو

 «نيعلا يف تبانلا رعشلا عطق هنم ئئثتسيو :يبلحلا لاق نكل ءانيكمت وأ ةرشابم ندبلاو ا ناك ناکم يأ

 5٠[ 4/7 :قئارلا رحبلا] .اندنع هيف ءيش ال هنأ انخياشم ضعب ركذ دقف

 وأ ةيناثلا رسكو ىلوألا ميملا حتفب وه :لمحلاو (دراوملا برقأ) .هيف دعقو هيلإ لام :لظلاب لظتسا :لالظتسالاو

 هنإف هسأر ىلع ابايث لمح ول امك «هركي سا بانغا راق: سوسو الور عار يتسم اذإ امي ديقم وهو ءهسكع

 ]0.0/۲ :قئارلا رحبلا ] A لدعلاو ةناجإلاو قبطلا وحن ` لمح اذإ ام فالخبي .عازجلا هم زای

 ؛هريغ ةقفن وأ هتقفن هيف ناك اذإ ام لمشف هقلطأ ,ةوقحلا ىلع دشيو مهاردلا هيف لعجي ام ءرسكلاب وه :تايمشا

 .متاخلاب متختلاو حالسلاو فيسلاو ةقطنملا دش هركي ال هنأ ىلإ راشأو «هانعم يف الو طيخملا سبلب سيل هنأل

 .ماوعلا هلعفي امك هسفن دهج ال هنأ الإ ‹ةنس ةيبلتلاب توصلا عفر نأ ملعا :خ! اعفار [3 ٠.5/7 :قئارلا رحبلا]

 بحيتسيف «ةفاظنلل وهو اهرعدل لاستغالا ةنونسملا تاآلاستغالا نم نأ ملعا :لستغت [ه .ه/7 :قئارلا رحبلا]

 فشلا امأو ءاراش وأ اهلحد "لليل هرضي اي هنأ دافأف «صاخ نمزب ی لوحد كيمي مو «ءاسفنلاو ضئاحلل

 ٠١٦/۲[ :قئارلا رحبلا] .اراف لوحدلاف



 جحا لاعفأ بيك رت ةيفيك "م جحلا

 اللهم اربكم ناكملا ةلالج اظحالم ايبلم اعشاخ اعضاوتم هنم مارحلا دجسملا لحدتف

 ةيؤر دنع باجتسم هنإف «تببحأ امي ايعاد محازملاب افطلتم ي يبلا ىلع ايلصم
 .ةالصلا يف امك كيدي اعفار اللهم اربكم دوسألا رجحلا لبقتسا مث «مركملا تيبلا

 سمو «هک رت ءٍءاذيإب الإ كلذ نع زجع نمف «توص الب ِهلّبقو ءرجحلا ىلع امهعضو
 ةه لل عضي عضو نه رما - ا

 م يبلا ىلع ايلصم ادماح اللهم اربكم ديعب نم هيلإ راشأ وأ هلّبقو ءيشب رجحلا

 نعألا بألا تيت ءادرلا لس نأ وهو ءاعبطضم بابلا يلي امن كنيمي نع اذخآ فط

 .ميطحلا ءارو فطو «تئش ام اهيف ايعاد طاوشأ ةعبس ءرسيألا ىلع هيفرط يقلتو

 طاوشألا ةيالثلا يف لمراف فاوطلا بقع ةورملاو افصلا نيب ىعست نأ تقرأ إو

 همحز نإف «نيفصلا نيب رتخبتي زرابملاك نيفتكلا زه عم ةعرسب يشملا وهو «لوألا

 هجولا ىلع هميقي نح فقيف «هنم هل دبال لمر ةحرف دجو اذإف «فقو سانلا

 e «هلابقتسا وهو الدب هل نأل ؛دوسألا رجحلا مالتسا :فالخب «نونسملا

 يقل اذإ لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ءاطع ثيدحل :ايعاذ .مب فطلتي جاجحلا نم دحأ همحاز اذإ أ : افطلتم

 رك ذ دقو 73 ا اا ا . ريقلا ببادنعو رديضلا قش رهو رقفقلاو نيدلا نم“ تيبلا تري ذاوغا كلا

 ةثاغد ةياحتساب ثيبلا ةدهاشم دنع هللا و وعلب 05 اک ا رسا ديري الحجر ١ ىصوأ نم ةفينح ابأ نأ تقاثملا 2

 [يعليزو ۰ 3 :سئارلا رجبلا| ق وعلا تاسع راس ةوحتلا هده ييحسسا لاق

 نم تيبلاب لصتم عضومل مسا وهو ءرجحو «ةريظحو «ميطح :ءاسأ .ثنالث هل ميطخلا نأ ملعا :ميطحلا

 عم ليتقلاك لوعفم نعم. ليعف «رسك يآ تلا نم مطح هنأل هب يم و ؛ةجرف تيبلا نيبو هيب يرغل لا بناجلا

 نم هلك سيلو «لعافا قعم وهف تيدا ىف ءاح امك هللا طح هيف هملظ نم ىلع اعد نف أل وأ ؛لوعفملا

 رجاه ربق هيف نأ :"نايبلا ةياغ" يقو يك ةشئاع نع ملسم ةياورب تيبلا نم عرذأ ةتس رادقم لب تيبلا

 «ودعلا لاتقل لاتقلا فص نم زربي يذلا وه :خإ زرابملاك ٠٠0۸/۲[ :قئارلا رحبلا] .مالسلا امهيلع ليعامسإو
 زرا يو هتوقو هتدالاح رهظي هنإف



 جحلا لاعفأ بيكرت ةيفيك | or جحلا باتك

 وأ كع ميهاربإ ماقم يف نيتعكر بو «هب فاوطلا متخيو «هب رم املك رجحلا ملتسيو
 ةنس وهو ,مودقلا فاوط اذهو «رجحلا ملتساف داع 3 هاقيسملا ف رس فح

 اربكم هلبقتستف تيبلا ىرت ىح اهيلع موقتو دعصتف ءافصلا ىلإ جرخت مث «يقافالل

 اذإف ءةنيه ىلع ةورملا وحن طبق مث «نيتطوسبم كيدي عفرتو ءايعاد ايلصم ايّبلم اللهم
 يداولا نطب زواج اذإف ءاثينح ايعس نيرضحألا .نيليملا نوب ىعس :يذاولا نطب لصو
 دا E AEA م ماعاد قامو ha ءاهيلع دعصيف «ةورملا نأ يح ةنيه ىلع ىشم

 مهللا" :وهو «مالسلا هيلعو انيبن ىلع مدآ ءاعدب رجحلا دنع فاوطلا يعكر دعب وعدي نأ بحتسيو :خلإ متخيو
 اقداص انيقيو «يلق رشابي اناعإ كلأسأ نإ مهللا ءنطعأف يحاح ملعتو «ترذعم لبقاف قينالعو يرس ملعت كنإ

 نم دحأ أي نلو كل ترفغ دق :هيلإ هللا ىحوأف «"تمسق امءاضرلاو «يلع تبتك ام الإ ٍئبيصي ال هنأ ملعأ ىح

 لك هل ترخنأو «هينيع نيب نم رقفلا تعزنو «همومه تفشكو «هبونذ ترفغ الإ يتوعد ام لثم. وعدي كتيرذ
 [۲۷۷/۲ :قئاقحلا نييبت] .اهديري ال ناك نإو «ةمغار ىهو ايندلا هتتأو «زحان

 اهدلوو رحاه ةرايز ىلإ ِتأي نيح لبإلا نم هبوكرو هلوزن دنع اهيلع موقي ةراجح يهو :ميهاربإ ماقم

 اعدو هيلع ماق نيح هيف ناك يذلا عضوملاو «هيمدق رثأ هيف يذلا رجحلا هنأ :هريسفت يف يضاقلا ركذو «ليعامإ
 51١7/7[ :فذحمب قئارلا رحبلا] .هلك مرحلا ميهاربإ ماقم :ليقو ءجحلا ىلإ سانلا

 فوطي نأ دري مل ام يخارتلا ىلع األ ؛هلهأ ىلإ عوجرلا دعب ولو دارأ ثيحف الإو «ةليضفلل نايب :دجسملا نم

 ةعبرأ هل فاوطلا اذه نأ ملعا :مودقلا فاوط [ء١/١۳٠ :قئارلا رحبلا| .روفلا ىلع نوكتف ءرخآ اعويسأ

 ۴٠۰/۲ :ةيانعلا] .دهعلا لوأ فاوطو ءءاقللا فاوطو «ةيحتلا فاوطو «مودقلا فاوط :ءامسأ

 هديب «تومي ال يح وهو «تيميو يحي «دمحلا هلو كلملا هل «هل كيرش ال «هدحو هللا الإ هلإ ال :لوقيو :ايعاد

 كلذ لوقي «نورفاكلا هرك ولو نيدلا هل نيصلخم هايإ الإ دبعن الو هللا الإ هلإ ال ءريدق ءيش لك ىلع وهو «ريخلا

 اهلصأف «ةنيكسلا وهو ءاحلا حتفبو «نوهلا نم ءاحلا رسكب :ةنيه ىلع [۲۷۸/۲ :قئاقحلا نييبت] :تآ رم قالت

 [4*7 :يراطحللا ةيشاع] .اهليقاام راسكلاو اغوتكسل ةءاب واولا ثبلق'ةثوه
 اهو «هنع نالصفنم امهنأ ال ءمارحلا دجسملا رادج سفن نم ناتوحنم نيليملا لكش ىلع نائيش امه :نيليملا
 ٣٠۲/۲[ :ةيافكلا] .يداولا نطب يف ةلورحلا عضومل ناتمالع



 جحلا لاعفأ بيكرت ةيفيك ؟ ه 4 جحلا باتک

 اطساب ايعاد ايلصم ايّبلم اللهم ارّبكم تيبلا لبقتسي ءافصلا ىلع لعف امك لعفيو
 5 ةورملا ىلع ي

 نييملا ىلا لصو اداف افصلا ادصاق د وعي 3 ‹ط وش اذهو ةءافسلا وح هيدي

 ىعسي و «ةورملاب متو افصلاب ا طاوشأ ةعبس ف وطيف عنا طوش اذهو ءالوأ لعف

 هل ادب املك تيبلاب فوطيو ءامرحم ةكمب ميقي مث ءاهنم طوش لك يف يداولا نطب يف

 بهأت ةجحلا يذ نماث ةكمب رجفلا ىلص اذإف «يقافآلل الفن ةالصلا نم لضفأ وهو

 نيم. رهظلا يلصي نأ بحتسيو «سمشلا عولط دعب اهنم جرخيف «ىنم ىلإ جورحلل
 اج رجفلا ىلصي نأ ىلإ ىب ثكميو «فاوطلا يف الإ اهلك هلاوحأ يف ةيبلتلا كرتي الو

 ول نح ءةّنس لكلاو ؛ءاعدلاو ةالصلاو ليلهتلاو ريبكتلاو دوعصلا نم افصلا ىلع لعف امك يأ :خإ لعف امك

 لاح دقف الإو ناک ام رابتعاب اذه 2 لبقتسي ]15/۲ :قئارولا رحبلا | .هيلع عيش ال نيليملا نيب ةلورهلا كرت

 vrs] :يواطحطلا ةيشاحا . دابقتسم فقشي هنكلو نالا تيبلاو ةورملا نيب ءانبلا

 ىلع اساشف «ط وش افصلا كل اهنم عوحرلاو «ةورملا ىلإ افضلا نم باهذلا نأ :يواحطلا نع لقنو :طوش ادهو

 نأ انباحصأ نيب فالح ال :لاق هنإف «هفلاخي ام "ةيريهظلا ىواتفلا" فو ءطوش رجحلا ىلإ رجحلا نم هنإف ءفاوطلا

 ؟رخآ طوش وه له افصلا ىلإ ةورملا نم عوحرلا امأف «ةعبسلا طاوشألا نم بوسحم طوش ةورملا ىلإ افصلا نم باهذلا
 [313/7 :قئارلا رحبلا] .رخآ طوش هنأ حيحصلاو ءرخآ اطوش افصلا ىلإ ةورملا نم عوجرلا ربتعي ال :يواحطلا لاق

 فاوطلا ناب تیا ؟يعسلا نود ىهتنملا وه فاوطلا اد لاك يح يعسلاو فاوطلا نيب قرفلا ام :ليق نإف

 ةكرحب ةفاسم عطق وهف يعسلا امأو «ةرورضلاب ادحاو ىهتنملاو أدبملا نوكيف ؛ةيرود ةكرحب الإ ىتأتي ال نارود

 [قئارلا رحبلاو ٠٠۲/۲ :ةيانعلا] .هتيادب ىلع هدوع يضتقي ال كلذو «ةميقتسم

 ىح للحتلا هل زوجي الف :ةكمب ميقي مث (يعليز) .سابع رادب لضتم رحآلاو رادحلا نكر يف امهدحأ :نيرضخألا نيليملا

 اهنيب «ككس ثالث اهيف ةيرق يهو :ىنم [517/7 :قئارلا رحبلا] .زوج ال ةرمعلا ىلإ جحلا خسف نأ دافأف «هلاعفأب أي

 [3117/؟ :قئارلا رحبلا] .فلألاب بتكي دقو «فرصلاو ريكذتلا هيلع بلاغلاو «مرحلا نم يهو «خسرف ةكم نيبو



 جحلا لاعفأ بيك رت ةيفيك L هه جحلا باتك

 دجسم ناي سمشلا تلاز اذإف اب ميقيف «تافرع ىلإ بهذي سمشلا ع ولط دعب مث

 سلجي نيتبطخ بطخي ام دعب رصعلاو رهظلا هبئان وأ مظعألا مامإلا عم يلصيف ةرمغ

 «مارحإلا :نيطرشب الإ امهنيب عمجي الو «نيتماقإو ناذأب نيضرفلا يلصيو ءامهنيب

 ىلص مظعألا مامإلا كردي مل نإو «ةلفانب نيتالصلا نيب لصفي الو «مظعألا مامإلاو

 اهلك تافرعو «فقوملا ىلإ هجوتي مامإلا عم ىلص اذإف «داتعملا اهتقو يف ةدحاو لك

 لبج برقب فقيو «فوقولل تافرع يف لاوزلا دعب لستغيو «ةنرع نطب الإ فقوم

 Si REE E AR HEEE ,معطتسملاك هيدي ادام ايعاد ايام اللهم ارّبكم البقتسم ةمحرلا

 .ةجحلا يذ نم عساتلا ةفرع مويو ءاضيأ ةفرع اهل لاقيو «ريغ ال ةنونم يهو «فقوملل ملع يهو :تافرع

 وهو «ةيدعبلا رهظلا ةنس يلصي ال هنأ ىلإ رهظلا دعب رصعلا ركذب راشأ :رصعلاو [51177/؟ :قئارلا رحبلا]

 راصف «هروف عاطقنال رصعلل ناذألا داعأو هرك لعف ولف ءامهنيب لفنتي ال نأ ىلوألابف "٠ حيحصتلا" يف امك حيحصلا

 امرحم ناك ول يح جحلا مارحإ :مارحإلاب دارملا :مارحإلا [318/7 :قئارلا رحبلا] .رخآ لعفب امهنيب لاغتشالاك
 ول ىح ءاهدحو رصعلا يف ال نيتالصلا نم لك يق امهنم دبال ناطرشلا ناذهو «هدنع هتقو يق رصعلا يلصي ةرمعلاب

 ف قلطأو ءرهظلا يف امرحم نكي مل امك هدنع عمجلا هل زوجي ال رصعلا يف جحلاب امرحم رهظلا يف ةرمعلاب امرحم ناك

 [319/7 :قئارلا رحبلا] .حيحصلا وهو «هدعب وأ لاوزلا لبق امرحم نوكي نأ نيب قرف ال هنأ دافأف «مارحإلا

 ءاذحب داو ةنرع سا يقو :ةنرع ."رصعلاو رهظلا" :هلوق يف انمض اقباس ملع امه حيرصت :لإ لصفي الو

 يبرغب اهمضو ءارلا حتفب امنأ :هريسفت يف يطرقلا ركذو «نوينرعلا هيلإ بستي ةنيرع تيم اهوفصتيو «تافرع
 «ةنرعغ | نطب يف طقس طقس ول ةفرع دجسم نم يبرغلا ر ادا نإ :ءاملعلا ضعب ب لاق دقل يح «ةفرع دجسم

 ٠۹/۲ ١| :قئارلا رحبلا] .مرحلا يف ةنرعو «لحلا يف ةفرع نأ :بيح نبا نع يجابلا ىكحو

 YA4/Y] : قئاقحلا ن تبت .لاله نزو ىلع ' لالا" :هل لاقي تافرع ضرأ طسوب يذلا لبجلا وه :ةمحر لا لبج

 ف وأ ور «نيكسللطتساك هردص ل هدو وعدم تفر ا ل لوسر تأ :هنكضف سابع نبا لاق :خل ! ايعاد

 رسيو «يردص يل حرشا مهللا ؛كتكئالم هب ب ئلعجاو ءارون يعم” يفو ءارون يرصب يف لعحا مهللا :لوقيو
 سئابلا أ .يرمأ ن م عيش كايلع ى فخ الو ني العو يرش ملعتو «ناکم ىرتو «یمالک عمست كنإ مهللا «يرما يل

 شتا ءاعد كوعدأو «ليلذلا بذملا لاهتبا كيلإ لهتبأو نکلا as فلئاحا «رورغملا ريجتسملا تتسلل ريقفلا

 افوةر 31 کک ۾ ؛انفش بر كئاعلب يلعب الو هلأ كلل معرو دانس كل تضاف ۾ «هتىش ر كل تعدل نمو «ريقحلا

 [۲۹۱/۲ ؛قئاقحلا نييبت] .ءاش ام ءاعدلا نم راقخيو ."لومأم مركأ ايو «لوؤسم ريخ اي: ءاميحر



 جحلا لاعفأ بيكرت ةيفيك ف جحلا باتك

 تارطق هينيع نم جرخي نأ ىلع دهتجيو «هناوخإو هيدلاوو هسفنل ءاعدلا يف دهتجيو

 يف رصقي الو «ةباحإلا ءاجر ةوق عم ءاعدلا يف حليو «لوبقلا ليلد هنإف «عمدلا نم
 ةلحارلا ىلع فوقولاو «قافالا نم ناك اذإ اميس هکر ادت كف ل ذا ؛مويلا اذه

 مامإلا ضافأ سمشلا تا رع اداف «دعاقلا نم لضفأ ضرألا ىلع مئاقلاو «لضفأ

 ىقوتي يأ

 ناب "یس مارح هناف ؛ءاذيالاو ماحدزالاو ريسلا يف دانتشألا نم ةلهجل_ | هلعفي اع

 اوقياضت موقلا محدزا لهاج عمج

 يلصيو «نيراملل ةعسوت يداولا نطب نع عفتريو «حرق لبج برقب لزنيف «ةفلدزم

 اعأ لغاشت وأ امهنيب عّوطت ولو «ةدحاو ةماقإو دحاو ناذأب ءاشعلاو برغملا ام

 نسيو ءرجفلا علطي مل ام امتداعإ هيلعو «ةفلدزملا قيرط يف برغملا زجت ملو «ةماقإلا
 سانلاو فقي مث «سلغب رجفلا سانلاب مامإلا ىلص رجفلا علط اذإف «ةفلدزملاب تيبملا

 رحنلا ماوي رق أ

 ا | نق 1 ع ب EE رقت 0: 5 1

 :تافرغ ن نق سانلا ضافأ :ضافا (دراوملا تنقال .ابظاوم كع لبقا وا «فخلا اسلا 2 لئاسلا 2 نم : حليو

 ريغ وهو «مارحلا رعشملا نعي :ح زق لبج (دراوملا برقأ) .رخآ ناكم ىلإ اهنم اوعرسأو اوقرفتو اوعجرو اوعفدنا
 وهو «مالسلا هيلع و انيبن اک مدآ نوناك هنا :لاقي «عقترا ءىشلا حرف نم يرمعك ةيملعلاو لدعلل بق ريض

 |[ : تارا نحيل اق واقوبأ ةأور اک مامإلا فقوم

 لبق برغملا ةالص لحن مل 5 ج! زج مو ?e قئارلا رحبلا| .ح 1 حعيحصلا ىلع ةدك وم ةنس ولو :عوطت ولو

 تقولا ةبحاص نأل ؛اهتقو لوخد دعب ناك نإو ىلوألا قيرطلاب لحت ال ءاشعلا نأ ىلإ راشأو «ةفلدزملا ىلإ لوصولا
 تعمج ةليل هذهو :تيبملا [357/؟ :فذحب قئارلا رحبلا] .ىلوأ اهريغف هب لحت ال تناك اذإ - برغملا يهو -

 lorry] :قئا رلا رحبلا| a رضتلاو رك ذلاو ةوالتلاو ةالصلاب اهئايحإ ف دهتجي نأ يغبنيف «نامزلاو ناكملا بق شب

 7 «ليللا رخخآ ةملظ :سلغلاو :« سلغب رجفلا سانلاب مامإلا يلصي رحنلا موي رجفلا علط اذإ يا خا علط اذإف

 [۳۷۹/۲ :ةيانعلا] .هيف نحن امل قفوأ وهو ؛ليللا ةملظ رحآ :"ناويدلا" نع القان حورشلا ضعب



 جحلا لاعفأ بيكرت ةيفيك Yo ا

eایر  

 اا ضافأ ادح رفسأ اذإف « اسو هيلع هللا لب ةع اديس .هنثأ ا ٣

 اهيمريف «ةبقعلا ةرمج أي مث ءامب لزنيو «ئم ىلإ تأيف «سمشلا عولط لبق سانلاو

 ليف نأل كلذب يمس ؛ءارلابو ةددشملا ةلمهملا نيسلا رسكو ةلمهملا ءاحلا حتفو ميمل مضب وه :رسحم نطب الإ

 ءامهنم ةدحاو نم سيل ةفلدزمو نم نيب لصاف عضوم :رّسحم يداوو «لكو يبع يأ «هيف رسح ليفلا باحصأ

 تيم «مرحلا نم اهلك اهإف ةفلدزم امأو ءاعارذ نوعبرأو سمح و عارذ ةئامسمح رسحم يداو نإ :يقرزألا لاق
 يمزأمو رسحم يداو نيب ام اهدحو ءاهنم نوبرقتي جاجحلا نأل ؛برقتلا وهو «فالدزالاو فلزتلا نم كلذب

 [570/7 :قئارلا رحبلا] .روكذملا دحلا يف ةلخادلا لابحلاو باعشلا كلت عيمج اهيف لخديو «ةفرع

 لعجاف «ىرقو ةزئاج دفو لكل نإ مهللا «بوغرم ريخو بولطم ريخ تنأ مهللا :هئاعد يف لوقيو :هئاعد يف

 تاوصألا كل تجع مهللا ءيرمأ ىدهلا ىلع عمجت نأو ؛يئيطخ نع زواجتلاو بوت لوبق ناكملا اذه يف يارق

 نم يلع ال نأو ءيبصنو يبعت عيضت ال نأ يحاحو «نأش نع ناش كلغشي الو ءاهعمست تنأو تاحاحلاب

 الإ ديرأ ال ينإف «ىتيقبأ ام ادبأ كلذ ئقزراو «فيرشلا فقوملا اذه نم دهعلا رخآ هلعحجت ال مهللا ؛نيمورحم ا

 اهب ءاج يلا كضئارفب نيلماعلاو ؛كرمأل نيعبتملاو «نيتبخملا ةرمز يف نرشحاو «كاضر الإ يغتبأ الو ؛كتمحر
 [۲۹۹/۲ :قئاقخلا نييبت| ل كلوسر اهيلغ ثتحو «كباتك

 . طيحلا" يف امك نيتعك ر يلصي ام رادقم الإ سمشلا عولط ىلإ قبي ب ل ثيحب عفدت نأب رافسإلا رسفو : رفسا

 نم راغصلا يه رامجلا [(قئارلا رحبلا) كلذب ىمسملا ناكملا يأ] :ةبقعلا ةرج [57/؟ :قئارلا رحبلا]

 كلانه ام عمجتل :ليقو «ةسبالملا نم امهنيب امل ؛تارمجو ارامج ىمرت ىلا عضاوملا اومس اهو ؛ةرمج عمج ةراجحلا

 [377/7 :قئارلا رحبلا] .هافق ىلع هعمج اذإ هرعش رمجو ءاوعمجت اذإ موقلا رّمحت نم ىصحلا نم
 يف :ياثلاو «هدعب مايأ ةثالثو رحنلا موي وهو «تقولا الخ :اعضوم رشع ثا يف يمرلا ف مالكلا نأ ملعا خا اهيمريف

 دجسمو «ةبقعلا ةرمج :ةثالث وهو «هيلإ يمرلا لحم يف :ثلاثلاو «هالعأ ىلإ هلفسأ نم نعي يداولا نطب وهو «يمرلا عضوم

 لثم نوكي نأ وهو «رادقملا يف :سماخلاو «ةرمج لك دنع ةعبس يهو «تايصحلا ةيمك يف :عبارلاو «ىطسولاو «فيخل ا
 :هتبابسو همامإ فرطب ىصحلا ذحأي :ليقو «باتكلا يف هركذ ام وهو يمرلا ةيفيك يف :سداسلاو «فذخلا ىصح

 .امهنيب قرف ال ايشام وأ ابكار نوكي نأ وهو «يمارلا ةفص يف :نماثلاو «باتكلا يف هركذ دقو «يمرلا رادقم :عباسلاو

 «باتكلا يف ناروكذم امهو ءرجحلا هنم ذخوي يذلا عضوملا يف :رشاعلاو ءتايصحلا عوقو عضوم يف :عساتلاو

 ةبقعلا ةرمج لوألا مويلا يف يمري هنأ :رشع يناثلاو «ضرألا سنج نم ناك ام وهو «هب ىمري ام يف :رشع يداحلاو
 [۳۸۲/۲:ةدايزب ةيانعلا] .حضاو باتكلا يف همالكو ءاهلك رامحلا يمري مايألا ةيقب يفو «ريغ ال



 جحلا لاعفأ بيكرت ةيفيك 0۸ جحلا باتک

 ةفلدزملا ن م رامجلا ذحأ تختو ,فازخلا ىصح لثم ٍتايصح عب عبسي يداولا نطب نم

 ؛سانلا هئاذيإل ةبقعلا ىلعأ نم يمّرلا هركيو «ةرمحلا دنع يذلا نم ةركيو ةقيررطلا نم وأ

 ةنسلل افلافش ناك و

 ؛ةبرق امي ماقي اهإف ءامتراهط نقيتيل اهلسغيو ءارامج ارجح رسكي الو ءاطاقتلا اهطقتليو

 نأ :يمرلا ةيفيكو ءاهيمري ةاصح لوأ عم ةيبلتلا عطقيو «هركو هأزحأ ةسجنب ىمر ولو
 .ناطيشلل ةناهإ رثكأو رسيأ هنأل ؛حصألا يف هتبابسو هماكإ فرطب ةاصحلا ذحأي

 «ةحبسملاب نيعتسيو «هماهإ رهظ ىلع ةاصخلا عضيو ؛ئميلا ديلاب يمرلا :نونسملاو

 لمحم وأ لحجر ىلع تعقو ولو «عرذأ ةسفخ طوقسلا عضومو يمارلا نيب نوكيو
 حبذي مث .ةاصح لكب ربكو «هأزحأ كلذ اهننس ىلع تطقس نإو ءاهداعأ تتبثو

 لجرلا رهض ىلع

 «سأرلا عبر هيف يفكيو «لضفأ قلحلاو «رصقي وأ قلحي مث «هبحأ نإ جحلاب درفملا

 ؛ءاسنلا الإ ءىش لك هل لح دقو ةةلفألا رادنقم هزرغش سوؤر نه ذعأي نأ ريصقتلاو

 قلحلاب 1

 ST SEE هيا ا س س دعم هه لفوق أ قلا خرط وأ كلذ هموي نم ةكم أي مث

 :ليقو «كيتبابس نیب هذحأت اه وحن وأ ةاون وأ ةاصخب يمرت نأ :نيتمجعملا لاذلاو ءاخلاب وهو :"رحبلا" ىف لاق :فزخلا

 ءازلاب وه :"سوماقلا" نع القن "يواطحطلا" يفو «برض باب نم هلعفو «ةبابسلا فرط ىلع مامبإلا فرط عضت نأ

 لبقي مل نم ىصح هنأ ةهاركلا هجو :خلإ هركيو .اراخف نوكي ىح رانلاب يوشو نيط نم لمع ام لك ةمجعملا

 هلعفي امك :رسكي الو [077/7 :فرصتب قئارلا رحبلا] .ثيدحلا يف درو امك هاصح عفر هجح لبق نم هنإف «هجح
 [37107/؟ ::قئارلا رحبلا] .:غويلا سانلا نم ريتك

 .هعباصأ فارطأب هامر بح هب نتعي مو هرقح لب ءهدي لكب همري مل ثيح هيلإ تفتلي مل هنأل :ةناهإ رثكأو
 ىمر هنأل ؛زاج احرط اهحرط ولو ءاحرط نوكي كلذ نود ام نأل :عرذأ ةسمخ [757 :يواطحطلا ةيشاحإ]

 ىلع ةاصحلا تعقو ول يأ :خإ تعقو ولو [ ۳٠۳١/۲ :قئاقحلا نييبت] .ةنسلا ةفلاخمل ؛ءىسم هنأ الإ هيمدق ىلإ

 سيل حبذلا اذه :درفملا [ 1 :قئارلا رحبلا| .انقذاعإ هيلع ناك ؛ةيلع تتبثو لمح ىلع وأ لحجر رهظ

 عرقألا ىلع ىسوملا ءارجإ بجو :قلحخاو (فرضت يعليزلا) .عتمتملاو نراقلا ىلع بجيو «درفملا ىلع بجاوب

 ام ا ةيت] الا ىلع



 جحلا لاعفأ بيك رت ةيفيك ؟ جملا باتك

 مايألا هذه لضفأو «ءاسنلا هل تلحو «طاوشأ ةعبس ةرايزلا فاوط تيبلاب فوطيف

 اذإف ءاي ميقيف «ئم ىلإ دوعي مث «بحاولا ريحأتل ؛ةاش همزل اهنع هرخأ نإو ءاهوأ
 ىلا ةرمجلاب أدبي «ثالثلا رامحلا ىمر رحنلا مايأ نم يناثلا مويلا نم سمشلا تلاز

 دس في رف اسس لكي ريكي يام داوس نمت اييبوق هال اسم يف

 .ءاعدلا يف هيدي عفريو ب يبلا ىلع ايلصم «ىلاعت هلل ادماح «بحأ اع ايعاد

 اهدنع فقيو «كلذ لثم اهيلت ىلا ةيناثلا يمري مث «نينمؤملا هناوحإو هيدلاول رفغتسيو

 .اهدنع فقي الو ءابكار ةبقعلا ةرمج يمري مث ءايعاد

 اذإو ءكلذك لاوزلا دعب ثالثلا رامجلا ىمر رحنلا مايأ نم ثلاثلا مويلا ناك اذإف

 سيلو «هرك بورغلا ىلإ ماقأ نإو «سمشلا باور لبق هک ىلإ رفت لجمس نأ دارأ

 «لاوزلا زاحو ی همزل عبارلا يف - ىع. وهو - رجفلا ا مط نإو يش ۾ هيلع

 نيب تيعسو «مودقلا فاوط يف تلمر تنك نإ «ةورملاو افصلا نيب هدعب ىعست الو هيف لمرت ال :يأ :طاوشأ ةعبس

 تلاز اذإ :يعي :خلإ ناك اذإف ۳٠١/۲[ :قئاقحلا نييبت] .هدعب عساو فاوطلا اذه يف لمراف الإو «هدعب ةورملاو افصلا

 [357/5؟ :ةيانعلا] .ناثلا مويلا ف ىمر ام لثم ثالثلا رامجلا ىمر ءرحنلا مايأ نم ثلاثلا مويلا نم سمشلا

 يورم لوألاو «يمرلا وهو «دوصقملا لوصحل ؛ناك امفيك تباثف زاوجلا امأو ؛ةيلضفألا نايبل اذه :ايشام هيمرت

 شه سابع نبا ذيملت حابر يبأ نب ءاطع ةذمالت ربكأ نم وهو - حارحلا نبا ركذ دق هنإف لب فسوي يبأ نع
 ام !ميهاربإ اي :لاق آر املف «قافأف هيلع يمغأ دقو فسوي يبأ ىلع تلخد :لاق هنأ - كسانملاب املاع ناكو

 ءابكار اهيمري :تلقف «تأطحخأ :لاقف ءايشام اهيمري :تلقف ؟ايشام وأ ابكار جاحلا اهيمري رامحلا يمر يف لوقت

 ؛يمر هدعب سيل يمر لکو ءايشام اهيمري «يمر هدعب يمر لك :لاق «مامإلا لوقي اذامف :تلق «تأطخأ :لاقف

 نم تبجعتف كلي فسويوبأ يضق :يل ليقف «هراد يف سانلا ءاكب تعمسف «هدنع نم تحرخف ءابكار اهيمري
 [؟"١ 5/٠ :ةدايزب قئاقحلا نييبت] .ةثداحلا هذه لثم يف ملعلا ىلع هصرح

 .نيمآ .ةصاخ كلسملا اذه يفو ةماع هكلاسم عيمج يف ةودق هلعج نمم يلع زازعإ كدبع لعجا مهللا



 جحلا لاعفأ بيك رت ةيفيك ٠ Y جحلا باتك

 «يمرلا ET هركو .ءاعد اللب هبقع بهذتل ؛ابكار الإو عةذدعب وعدتل

 | ةعبس تيبلاب فوطيو «ةكم لخدي مث «ةعاس بصخملاب لزن ةكم ىلإ لحر اذإ مث

 فاوط اطا ىمسيو «عادولا فا وط اده و ءامهمدق نإ يعس و لز داب طاوشأ

 ميد تكل ينس | واولا حتفب

 أي مث ٠ فک ر هدعب ىلصيو ءامي ماقأ ع نمو ةكم لهأ ىلع الإ بجاو اذهو «ردصلا

 «تيبلا ليقتسيو ءردق نإ ةسفنب اهتم عاما جرختسيو ءاهئام نم بريف مزمز

 قلع بقي و 6تيبلا ىلإ رظني ةرم لك هرصب عفريو ءارارم هيف مفنتيو «هنم علضتيو

 هللا دبع ناكو «ءاش ام هبرشب يوليو و هز تعدو رست نإ ةلسحج

 رسيتي م إو يأ

E [0100000081 دل بيف ان عد la د" ۹ e 

 «عضوم مسا :بصحاب ۳٠١/۲] :قئاقحلا نييبت| .اندنع ءيش همزلي ال رذع ريغ نم هريغ يف تاب ولو :خلِإ ىنم ريغب
 ]140/۲ :ةيانعلا | ا هللا لوسر هب لون ڪو کس نيم ىصح وذ عضوم وهو .حطبألا يی

 فاوطو «عوجرلا :ردصلاو «عجري يأ هنع ردصي هنأل ؛ردصلا فاوط :ماسأ ةسمح هلو :ردصلا فاوط

 ؛تیبلاب دهع رخآ فاوط و (ئف نم تيبلا ىلإ ضيفي لجل هنأ ؛ةضافالا فاوطو «ةهب تيبلا عدوي هنأل ؛عادولا

 [د عد ؟ فرعا قئارلا رحبلا | .بجاولا فاوطو «هدعب فاوط ال هنأل

 مكح ف ناك نم اذك و .هنع تنوردصي الو ةنوقرافي ال مهو «هعيدوتو تيبلا ةقرافما بجي هنا 2 ىلع الا

 .مارحإ ريغب ةكم مهلوخد زاوج ليلدب ةكم لهأ مكح يف مهغأل ؛ةكم ىلإ افود نمو تيقاوملا لهأ نم ةكم لهأ
 [۳۹۸/۲ :ةيانعلا| .ةبعكلا رادجب هدح هقاصلإو «مزتلملا هنايتإو ءةبتعلا ليبقت دعب يأ :هزمز بأي مث (ةرينلا ةرهوجلا)

 (دراوملا برقأ) .ءايرو اعبش ًالتما لجرلا علضت :علضتيو
 ناكف «يمرلل هبرش هنأ :يعفاشلا نعو «تلصحف دصاقمل هوبرش مهنأ ءاملعلا نم ةعامج نعو :هل برش ال

 لاق ءافينضت هرضع لهأ نسحأ ناكف :كلذ:ريغلو فينضتلا نسحع مكانا ةبرشوا ةةعست ةرشغ لك ف بيضي

 انأو :لاق ءاهولان رومأل ةمئألا نم هبرش مك س الو :يعفاشلا نالقسعلا نيدلا باهش ةاضقلا يضاق انخيش

 نم برقت ةدم دعب تججح مث «ثيدحلا ظفح يف يبيهذلا ةلاح هللا يئقزري نأ تيدحلا بلط ةيادب يف هتبرش

 - هنم كلذ لانأ ن نأ هللا وجرأو ءاهنم ىلعأ ةبتر تلأسف «ةبترلا كلت ىلع ديزملا يسفن نم دجأ انأو «ةنس نيرشع



 م جحا بانک

 ام وهو ىمزتلملا ىلإ أي 3 (ةبتعلا لبقيو ةبعكلا باب ناي نأ هبرش دعب بحتسيو

 ةعاس ةبعكلا راتسأب ثبشتيو «هيلع ههحوو هردص عضيف «بابلاو دوسألا رجحلا نيب

 كتيب اذه نإ مهللا" :لوقيو «نيرادلا رومأ نم بحأ امب ءاعدلاب ىلاعت هللا ىلإ عّرضتي

 اذه لعجتب الو ءئم لبقتف هل ئتيده امك مهللا «نيملاعلل ىدهو «ءاك رابم هتلعج يذلا

 "نيمحارلا محرأ اي كتمحرب ٍنيع ىضرت قبح هيلإ دوعلا يقزراو «كتيب نم دهعلا رخآ

 رشع ةسممح يهو «ةفّرشملا ةكمم ءاعدلا اهيف باجتسي يلا نكامألا نم مزتلملاو

 جحلا لاعفأ بيكرت ةيفيك

 [٠٠4/؟ :ريدقلا حتف] .اهعم مالسإلا ةقيقح ىلع ةافولاو ةماقتسالل هبرش هناحبس هللا وجري فيعضلا دبعلاو =
 هقزري نأ هللا اعدو ءاهلئاضف ىلع علطا ام دعب هتجح يف مزمز ءام برش باتكلا اذه يشخم فيعضلا دبعلاو

 :ءاملعلا ن نيئابرلا ةرمز ف هرشخم نأو اعقان اسلَع

 امظن تيأرو :ةيلالبنرشلا يف لاق :رشع ةسمح .ناك ام انئاك ءيشلا هب رتسي ام وهو رتس عمج :ةبعكلا راتسأب

 هيف نيعو «ةفرشملا ةكم يف ءاعدلل نطاوم هيف ركذ «يماصعلا هدازالم نيدلا لامج نب كلملا دبع ةمالعلا خيشلل

 شاقنلا نسحلا نب ركب وبأ ةمالعلا خيشلا هب حرص ام قبط 4 يرصبلا نسحلا ةلاسر يف ام ىلع ةدايز اقتاعاس

 :لاقف ءاعضوم رشع ةسمخ تناكف «هكسانم يق

 قلاسانملا ا ضشاقنلا ركذ دق

 هرشعو ةسمخ يف ءاعدلا نأ

 مزتلملاو اقلطم فاطملا يهو

 رصعلا تقوب تيبلا لخادو

 رحسلا تقو هل بازيم تحتو

 لوحفلا برش مزمز رثب دنعو
 ىعسملاو ةورملاو افصلا مث

 اذإ ردبلا ةليل يف ئم اذك

 ةفلدرملاو رامجلا ىدل 9

 لق سمشلا بورغ دنع فقوع
 ارط فوقولا اذه يور دقو

 كاساتلل ةدع يرمعل وهو

 هرکد نمل لبش ةكم

 مزتلم طرش وهف ليل فصنب
 رقتساف هيعذحج يدي نيب

 رختفملا ماقملا فلخ اذكهو

 لوفألل راهنلا ني تيد اذإ

 ىعري ديف وهف رصع تقوب

 هفرع مث سمشلا عولط دنع

 لمك و اري ةزدسلا فلا مث

 ارم دق اع دييقت ريع نم



 جحلا لاعفأ بيكرت ةيفيك ۲ جحلا باتك

 «فاوطلا ف :هلوقب هش ا ۍرصبا نسحلا ةلاسر نع املا نب لامكلا اهلقن اعضوم

 ءافصلا ىلعو «ماقملا فلخو «مزمز دنعو مشوي يقو «بازيملا تحنو .مزتلللا دنعو

 .تارمجلا دنعو «ئم يقو «تافرع يفو «يعسلا ينو «ةورملا ىلعو

 هتباجتسا انركذو «مدقت امك هدعب ةثالثو «رحنلا موي : مايأ ةعبرأ فا ئهرت تارمجلاو

 ذوي مل نإ كرابملا فيرشلا تيبلا لوعد بحتسيو «مركملا تيبلا ةيؤر دنع اضيأ

 لبق بابلا لعج دقو «ههحو لبق وهو ؛هيف ك ىبلا ىلصم دصقي نأ يغبنيو ءادحأ

 اذإف ءيلصي مث «عرذأ ةثالث برق ههجو لبق يذلا رادجلا نيبو هنيب نوكي يح «هرهظ

 ديا ةاباكرألا يقي م دسار قا رفظعسيو هيلع كس مشي زادقإا لإ يلج
 هرهاظب عاطتسا ام بدألا مزليو «ءاش ام ىلاعت هللا لأسيو ءربكيو حّبسيو للهيو

 TE ام لصأ ال ةلطا ةعدر تيبلا رادج يف لاع عضوم وهو ىقثولا ةورعلا هنأ ن
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 ننسو افصوو اتاذ ىرولا ريخ نع يرصبلا نسحلا مولعلا رح 8
 اه تيغ ام بحصلاو هلآو املس مث هللا هيلع ىلض

 |7107 :يواطحطلا ةيشاح ]

 قبض دعو «رققلاو ضفكلا عونه ةيشيويلابيبارب تلا يقل اذإ لوقي ناک ج هنأ ءاطع نعو ج! انرکذو

 ةيؤر دنع باجتسم ءاعدلا نإف «باسح الب ةئحلا بلط ةيعدألا مهأ نمو «هيدي عفريو «'ربقلا باذعو ردصلا

 ٠٠١۲/۲[ :ريدقلا حتف] .تيبلا

 نعو «هیخاون يف ربك هنأو های 25 هلوحد تبث ءادحأ ذؤي مل اذإ بحتسم تيبلا لوحد نأ م 5 بحتسيو

 تلاقو «هريغو يقهيبلا هاور « هل اروفغم ةئيس نم جرخو «ةنسح يف لحد تيبلا لحد نم :ع هنع سابع نبا

 ىلاعت هلل ؟لذاحجإ كلذ عدي فقسلا لبق هرصب عفري فيك ةبعكلا لخد اذإ ملسملا عوملل اع :نكك: ةشئاع

 [۹۱/۲٠:فذحمب ريدقلا حتف| .امهنم جرح نيح هدوجس عضوم هرصب فلح ام 5 هللا لوسر لحد ءاماظعإو



 جحلا لاعفأ بيكرت ةيفيك ME جحلا باتك

 «هترسو هتروع مهدحأ فشكي «ايندلا ةرس هنومسي تيبلا طسو يف يذلا رامسملاو

 اک ا ا ی ل يلع نع الدق ا رس ا ا

 ىلإ ههخوو هئارو لا يشمي وهو «عادولل هفاوط دعب فرصني نأ يغبني هلهأ ىلإ
 نم جرخيو ءدجسملا | نم جرخي يح تيبلا قارف ىلع ارسحتم ايكابتم و ١ اك اب تلا

 ىشع يف رتل نم لاح

 .ىلفسلا ةينثلا نم ةبيش نب باب نم ةكم

 ىلع لدستو ءاهسأر فشكت ال امنأ ريغ لجرلاك جحلا لاعفأ عيمج يف ةأرملاو

 لمرت الو ؛ةيبلتلاب اهتوص عفرت الو «ءاطغلاب هّسم عنمت ةبقلاك ناديع هتحت ائيش اههجو
 تسلا وج ل اع ىلع ھا لو یاسا نالا نوي يمسف ي لور الو

 1 رتمسلاب لخي هنأ امل

 مالتسا يف لاحرلا محازت الو ‹طيخملا سبلتو ءرصقتو «قلحت الو «ةورملاو افصلا نيب
 ةيحللا قلحك ةلغم هن وكل

 .ءاكبلاب فلكتلا :هانعمو «يكابتلا نم لعافلا مسا :ايكابتم ."ريدقلا حتف" يف ظفللا اذه دجوي ال :رامسملاو

 سامي كلذ نأل ؛عقربلا سبلت نأ امل هركي اذلف «هل عيش ةساخ مدع هجولا فشكب دارملاو :اهسأو فشكت ال

 لدس نم قتشم «بحتسي هنإ :"ريدقلا حتف" يفو :لدستو [541/؟ :قئارلا رحبلا] ."طوسبملا" يف اذك ءاههجو
 يهو لمرلا ةنس هنأل ؛عبطضت ال اهنأ ىلإ راشأ :لهرت الو [541/7 :قئارلا رحبلا] .رصن نم بوثلا ءاخرإ عع

 [ه 51١/١ :فذحب قئارلا رحبلا] .لمرت ال

 امل افالحخ هيف لحرلاك امنأ دافأ :رصقتو .يشملاو ودعلا نيب ريسلا عون وهو ةلورهلا نم يفنملا ع راضملا :لورش الو

 نيفخلا سبلت اذكو :طيخملا سبلتو 54١1/7[ :قئارلا رحبلا] .لحرلا فالخب «عبرلاب اهقح يف ردقتي ال هنإ :ليق

 اهنأ اهنم ؟اه ةصوصخم اماكحأ خيشلا كرت مل :تلق نإف :خلإ محازت الو [5 41١/7 :قئارلا رحبلا] .نيزافقلاو

 يف يعليزلا حراشلا حّرص امك ضيحلا رذعب ردصلا فاوط كرتت اأ اهنمو ءلجرلا فالخج ءمرحمب الإ جحت ال

 لك مكح وه لب «جحلاب صتخي ال لوألا نأل ؛هيف نحن امم سيل ماكحألا هذه لثم نأل :تلق «زنكلل هحرش

 .هماكحأ يف هفلاخت يح لحرلا نم نكمم ريغ ضيحلا نأل ؛يناثلا اذكو ءرفس



 نارقلا نايب ٤ جحا باتك

 |نارقلا يقإ لصف
 :مارحإلا يعكر ةالص دعب لوقيف «ةرمعلاو جحلا مارحإ نيب عمجي نأ وه :نارقلا

 أدب ةكم لحد اذإف «يبلي مث ءئم امهلبقتو يل امهرسيف جحلاو ةرمعلا ديرأ نإ مهللا

 «فاوطلا يعكر يلصي مث «طقف لوألا ةثالثلا يف لمري «طاوشأ ةعبس ةرمعلا فاوطب

 مث ني ىبلا ىلع ايلصم ايبلم اللهم اربكم ايعاد هيلع موقيو ءافضلا ىلإ جرخي مث

 ةرمعلاو «ةرمعلا لاعفأ هذهو «طاوشأ ةعبس متيف «نيليملا نيب ىعسيو وا يد طفت

 ر یر اق حقت المك جحلا لاعقأ متي م هجحلل مودقلا فارط :فوطيب م تس

 E HA KOE ............... ةندب عبس وأ ةاش حبذ هيلع بجو ةبقعلا ةرمج رحنلا

 حلا رهشأ ريغ يف اهب مرحأ نإ ةرمعلاب درفم وأ ءادرفم هب مرحا نإ جحلاب درفم :ةعبرأ نيمرحم ا نأ ملعا :خإ نارقلا

 كلذك فاطو جحلا رهشأ يف امي مرحأ وأ «هماع نم جحي ملو اهيف فاط وأ ءال وأ هماع نم جح «كلذك اهل فاطو

 ام دعب جحلا رهشأ يف ةرمعلا طاوشأ رثكأب ىتأ نإ عتمتمو ءاحيحص اماملإ هلهأب امهنيب ّملأو جح وأ «هماع نم جحي ملو

 مارحإ لحدأ وأ ءاعم امي مرحأ نإ نراقو ءاحيحص امالإ هلهأب ملي نأ ريغ نم هماع نم جح مث ءاقلطم طقف اب مرحأ

 فوطي نأ لبق جحلا مارحإ ىلع ةرمعلا مارحإ لحد وأ ءطاوشألا رثكأ اهل فوطي نأ لبق ةرمعلا مارحإ ىلع جحا
 [5 ٤٤/۲ :قئارلا رحبلا] .ثلاثلا يف ءيسم «نراق وهو «نيلوألا نيمسقلا يف ةءاسإ الو ءاطوش ولو مودقلل

 مرحأ مث ةرمعلاب مرحأ اذإ ام هيف لخديف ءامكح وأ ةقيقح عمجلا ناك اذإ ام لمشف «هقلطأ :2! عمجي نأ

 .يناثلا يف ائيسم ناك نإو «هل فوطي نأ لبق ةرمعلاب مرحأ مث جحلاب مرحأ وأ «رثكألا اه فوطي نأ لبق جحلاب

 مامت نم نوكيف ."عمجي" ىلع هفطع ناك نإ ءظفلتلا ال ةينلا دارملا :2 ! لوقيف [5417/؟ :فرضتب قئارلا رحبلا]

 يف ةرمعلا عدقت نأ ملعا :ةرمعلا .اه ظفلتلا نراقلل ةنسلا نإف «ةنسلل انايب مالك ءادتبا ناك عفر نإو .دحلا

 ةرمعلا علقت نيعأ «بيترتلا اذهو :خ2 ! أدب [0 8417/٠ :ةدايزب قئارلا رحبلا] .بيترتلل واولا نأل ؛بحتسم ركذلا
f٤۸/۲ ٠[ :قئارلا رحبلا] .بحاو «جحلا لاعفأ ي ه تق | | |  

 ٤۹/۲ ١[ :قئارلا رحبلا] .بيترتلا بوحول ؛زوخجي ال هلبق حبذلا نأل ؛يمرلا دعب حبذلاب ديق :هيلع بجو

 ]4/۲ :قئاولا رحبلا | .ءازجأ ةعبس نم ءزح عبسلاو «ةرقبلاو ريعبلا تلمشف «ةندبلا قلطأ : كن دب



 ةمعلا نايب ٤ 1 جحلا باتك

 عتمتلا يفإ لصف
 i EEE SEEN EE ينك 1 ها ‹تاقيملا نم طقف ةرمعلاب مرحب نأ وه کلا

 دعب جحلا تقو هتقوف الإو ءلضفألل نايب وهو :"رحبلا" يقو لإ ةفرع موي اهرخآ :يواطحطلا لاق :مايأ ةثالث
 حلصي ال هسفن نأل ؛هتقو ١37( :ةرقبلا) جحلا يف مايأ ةثالث ماَيِصف# :ةيآلا يف جحلاب دارملا نأل ؛ةرمعلاب مارحإلا

 ىلع ردقي نأ ءاجر هتقو رخخآ ىلإ هريخأت بحتسيف «يدهلا نع لدب موصلا نأل ؛ريخأتلا لضفألا ناك امنإو ءافرظ
 نأل ؛انيعتم مدلا راصو ءالصأ موصلا هزج مل رحنلا موي لحد ىح ةئثالثلا مصي مل نإو :خلإ ءيجم لبق .لصألا

 .لصألا ىلع مدلا زاوجو «جحلا تقوب هصخ صنلاو ءاعرش الإ بصنت ال لادبألاو «لدب موصلا
 اهتقو رخآ ىلإ اهرخأ املكو «لاوش يف ناك نإو جحلا رهشأ يف ةرمعلاب مارحإلا دوجو اهئازجإ طرش نأ ملعاو
 مويو «ةيورتلا ًمويو «ةجحلا يذ نم َعباسلا اهلعجي نأ لضفألا ناك اذلو «يدهلا كردي نأ ءاحرل ؛لضفأ وهف

 «عوحرلاب قلعم هنأل ؛تابحاولا لامعأ مامتإ دعب ئم نع عوحرلا ىلع هميدقت زوجي الف ةعبسلا موص امأو «ةفرع
 :هتقو ىلع علقت هيلع هميدقتف «هدوحو لبق مدع طرشلاب قلعملاو ١[ 37 :ةرقبلا] هُكْوُتْعَجَر اذإ َةَعْبَس م :ىلاعت لاق
 :دارملاو [| 5 :ةرقبلا] جحا ف های ةنالان ءاًيصف# :ىلاعت لاق «جحلا يق هب رمأ ىلاعت هنإف «ةئالثلا موص فالخب

 ,زوجيف هتقو يف ماص دقف «جحلا رهشأ يف ةرمعلاب مارحإلا دعب ماص اذإف «هل افرظ هلامعأ نوك ةلاحتسال ؛هتقو

 ردق اذإو «فلح هنأل ؛موصلا طقسو «يدملا همزل رحنلا موي لبق اهدعب وأ ةثالثلا لالح يف يدهلا ىلع ردق نإف
 حبذلا مايأ يف ةعبسلا موصي نأ لبق قلحلا دعب هيلع ردق نإو «فلخلا لطب فلخلاب مكحلا يّدأت لبق لصألا ىلع

 مميتملا ةيؤرك «فلخلا ضقني ال هدعب لصألا دوجوف «قلحلاب لصح دق للحتلا نأل ؛يدهلا همزلي مل ءاهدعب وأ
 «رحنلا مايأب تقوم حبذلا نأل ؛يدهلا دجو مث «حبذلا مايأ تضم يح دجي مل ول اذكو «مميتلاب ةالصلا دعب ءاملا

 دوجو عم هتقو يف ماص ولو ءهدجو مث للحت هنأكو يده الب للحتلا ةحابإ وهو «دوصقملا لصح دقف تضم اذإف
 نع زجعلل ؛زاج حبذلا لبق كله نإو «لصألا ىلع ةردقلل ؛هرجي مل رحنلا موي ىلإ يدهلا يقب نإف ءرظني يدهلا
 |قئارلا رحبلاو عة :ريدقلا حتف| .للحتلا تقو ربتعملا ناكف «لصألا

 ديقي ملو ءاهريغ وأ هلهأ ةريود نع زارتحالل ال «نارق الو عتمت اهلهأل سيل هنإف ؛ةكم نع زارتحالل وه :تاقيملا نم
 فاط مث ءالثم ناضمر يف لقألا فاط ولف طرش اهيف اهفاوط رثكأ ءادأ نكل طرشب سيل هنأل ؛جحلا رهشأب اهمارحإ

 [ه۲/۲١٠ :فذحب قئارلا رحبلا] .اعتمتم ناك هماع نم جح مث «لاوش يف يقابلا



 ةرمعلا نايب ( 7 جحلا باتک

 يم اهلبقتو «يل اهرسيف ةرمعلا ديرأ ينإ مهللا :مارحإلا يعكر ةالص دعب لوقيف

 هيف لمريو «هفاوط لوأب ةيبلتلا عطقيو ءا فوطيف «ةكم لحدي يح يبلي مث
 افصلا ىلع فوقولا دعب ةورملاو افصلا نيب ىعسي مث «فاوطلا يعكر يلصي مث

 هل لحو «يدهلا قسي مل اذإ رصقي وأ هسأر قلحي مث «طاوشأ ةعبس - مدقت امك -

 «هترمع نم للحتي ال يدهلا قاس نإو ءالالح رمتسيو «هريغو عامحلا نم ءيش لك

 ةبقعلا ةرمج ىمر اذإف «ئم ىلإ جرخيو .مرحلا نم جحلاب مرحي ةيورتلا موي ءاح اذإف

 موي ءيجب لبق مايأ ةثالث ماص دج مل نإف «ةندب عبس وأ ةاش حبذ همزل رحنلا موي
 هيلع نيعت رحنلا موي ءاج يح ةئالثلا مصي مل نإ ترافل محو اإ ةعبسو «رحنلا

 دحاو امهمكح ناف

 .ةقدض الو «حوص هز الو هاش حبد

ê HEE 0 E مع امن ا i EE URES E BE E ةنسلا عيمج يف حصتو «ةنس ةرمعلا» 

 نأ ىلإ اه امرحم هئاقب نيبو هنيب ريخ هنأل ؛عتمتلا ف طرش هنأل ال «ةرمعلا لاعفأ مامت نايبل قلحلا ركذ امنإ :قلحي مت
 ؛مد همزل اه قلح ول يح «ةرمعلل قلحلا هل زوجي ال هنإف «يدهلا قاس يذلا عتمتملا هيلع دري الو «جحلا مارحإ لحدي

 مالسإلا خيش لاق :رصقي وأ [357/؟ :قئارلا رحبلا] .لصألا فالح ىلع للحتلا نم هعنم ضراع يدهلا قوس نأل

 هنإف ءادبلم ناك اذإ امأو ءارفضم وأ ءاصوقعم وأ ءادبلم هرعش نكي مل اذإ هل ناك امنِإ رييختلا اذه :"هطوسبم" يف

 نماثلا وهو :ةيورتلا موي [4؟١/57؟ :ةيانعلا] .قلحلا نيعتيف رذعتم كلذو «صقلاب الإ أيهني ال ريصقتلا نأل .؛ريختي ال
 ٠٠۴/۲[ :قئارلا رحبلا] .ريخلا ىلإ ةعراسملل هلبق نوكي نأ لضفألاف الإو «زاوجلل نايب ؛ةجحلا يذ نم
 .جحلا رهشأ يف اهمارحإ دعب :ماص [هه7/؟ :قئارلا رحبلا] .ةكم لهأل ناكملا تاقيملل نايب :مرحلا نم

 [(4177/1 :راتخملا ردلا) .ريصقت وأ قلحو «يعسو «فاوطو «مارحإ يهو] :ةنس ةرمعلا (يواطحطلا ةيشاح)
 اذإ اذه ءلضفأ ناضمر يف اأ الإ ءاهنع يهنلا تبث ام ريغ تقوب ديقم ريغ «ةنسلا ماقأ دقف ةرم اهي ىتأ اذإ يأ

 [477/7 :راتحلا در] .ةرمعلا ال جحلا ىلإ عجري رمأ كلذ نأل ؛لضفأ نارقلا نأ هيفاني الف ءاهدرفأ



 ةرمعلا نايب ۳۷ جحا باتک

 نم ةكم نم امل مرحي نأ ايبا «قيرشتلا مايأو رحنلا مويو ةفرع موي و

 مرحيف ةكم لحدي مل يذلا يقافآلا امأو «مرحلا نم هنإف «جحلل همارحإ فالخب وخل

 هانيب امك اهنم لح دقو «قلحي مث ءال ىعسيو فوطي مث «تاقيملا نم اهدصق اذإ

 هللا دمحم

 يف ةجح نيعبس نم لضفأ وهو «ةعمجلا موي قفاو اذإ ةفرع موي مايألا لضفأو :هيبنت

 هنأ 2 هللا لوسر نع حص دقو :هلوقب "ةياردلا جارعم' بحاص هاور «ةعمج ريغ

 ل هركذ احح نيعبس نم لضفأ وهو ؛ةعمج قفاو اذإ ةقرع موي مايألا لضفأ :لاق
 008 ,"زنكلا" حراش هب يعليزلا هلاق اذكو .أطوملا ةمالعب ا ي ا

 مارحإلاب اهيف اهؤادأ ال ءاهضفر ناك نإو مد همزلي نح مايألا هذه يق اهل مارحإلا ءاشنإ هرك يأ :هركتو

 .هدعب وأ لاوزلا لبق ناك اذإ ام لمشف «هقلطأ :ةفرع موي .هركي مل اهيف رمتعاف «جحلا تئافك قباسلا

 هيلع بحت الف آلإو «تيقاوملا كتع:هدارأ اذإ اع كيقع ةكم لود دارأ نمل مارحإلا بوجو نأ نعي ر :يقافألا امأو

 لحدي ٠ نأمل روحي ءاهوحد دارأ مث «ةكم لوخد ال ؛ةحاحل رماع ىب ناتسب لوخد يفوك دارأ اذإ امك «مارحإلا

 معن ؛هل لصأ ال لطاب ثيدخ اذه نأ :ظافح لا ضعب نع يوانملا لقن نكل :خلإ حص دقو .مارحإ ريغ نم ةكم

 موي لضفأ و ا هيام ةفرع موي قفاو اذإ لسنا ضعي, لاق : ءايحإلا يف يلازغلا ركذ
 فيو END هلا ةلوق E افقاو ناكو «عادولا ةجح السر محم | :هيفو ءايندلا يف

 لاقف «ديع موي ا انيلع ةيآلا هذه تلرتأ ول :باتكلا لهأ لاقف «[۴ :ةدئاملا] 4 ىمغن مكبلع تْمَمَنَأَو

 .ةفرعب فقاو وهو ٠ هللا لوسر ىلع ةعمج مويو ةفرع موي :نينثا نيديع تارتا دوا هيض رمع

 [571/7 :راتحا در]

 اخبلا لوق دنع ةدئاملا ريسفت يف ”يراخبلا حرش" يف كلي رجح | نما فا ماسالا خيش لاق :أطوملا ةمالعب

 ee نيزر هركذ ام امأو يت اع سا مآ 6 اک :ةدئاملا] # 2 کنید مك تلّمك أ :هلوق باب

 ثيدخ وهف ٠ "اهريغ يف ةجح نيعبس نم لضفأ وهو «ةعمج موي قفاو ةفرع موي سفمشلا هيف تعلط موي ريخ"
 نب ةحلط نع السرم هركذ يذلا أطوملا ثيدح يف هجردأ لب «هحرح نم الو هيباحص ركذي مل هنأل ؛هفرعأ ال

 تکل ١ ىلع يبلش) .تاطوملا نم ءيش يف ةدايزلا تسيل يلو رر ني هللا كيبع



 ةرمعلا نايب ۲۹۸ جلا باک

 ىفنو «مرحلاو يبل ق وقح مايقلا ۾ ملدعل ؛ ةفينح يأ دنع ةهوركم ةكمم ةرواجلاو

 .اجر هابحاص ةهاركلا

 نم نوطاتحلا نوفئاخلا لاق هلوقبو ءامهل افالخ هدنع يأ ةهوركم ةكمت ةرواجملاو :"عمجملا" يف لاق :ةهوركم

 فعض اهتلع ةهاركلا هذه نأل ؛ةعقبلا لضف ضقانت مايقلا ةهارك نأ نظي الو :لاق ؛ اا ف امك ءاملعلا

 ةفرشملا ةنيدملا يف راجا نوك بحيف اذه ىلعو :"حتفلا" يفو :لاق «عضوملا ق مايقلا نع مهروصقو «قلخلا
 يضفملا بدألا ةلقو «ةمآسلا ةفاخمف اهيف دقف نإ اهمظاعت وأ تآيسلا فعاضت نإف «هدنع اهوركم نعي «كلذك

 [574/7 :راتحما در] .مئاق لالحإلاو ريقوتلا بجاوب لالحإلا ىلإ



 تايانجلا ماكحأ ۲۹۹ جحلا باتك

 تايانججلا باب

 «مرحماب صتخت ال ةيناثلاو «مرحلا ىلع ةيانجو «مارحإلا ىلع ةيانج :نيمسق ىلع يه

 یز «ةقدص بجج وی ام :اهنمو امد بح وي ام :اهنم : ماسقأ ىلع مرحخا ةيانجو

 نيكو (ةميقلا بج وي ام :اهنمو «كلذ لود بج وي ام :اهنمو رب نم عاص فصن

 ول ام :يه امد بحوت لاف «نيمرجملا نيلتاقلا ددعتب ءازحلا ددعتيو «ديصلا ءازج

 1 1 ]< ت هدم م همس سم م. أويل خلاب ]فزت ایک

 وأ مد وأ نامد اب بجي دقو «مرحلا وأ مارحالا ببسب هتمرح نوكت ام انه يهو «ةيانحج عم :تايانحلا باب

 :ةعبس لوألا لصاحو [5 57/7 :راتخملا ردلا] .اهلصفف ةقدص وأ موص

 رفظلا صقوإ .رعشلا ةلازإ ١> .بحاو كرت مارخإلا مرح
 ربلا ديصو نهدلاو بيطلاو يعاودلا عم يطولاو سبللاو

 ةرضحب عامجلا ركذ لإ ببسب" :هلوقب جرخو :"رحبلا" يق لاق «هرجشو مرحلا ديصل ضرعتلا :يناثلا لصاحو

 قلطأ ثيح مدلا نأ ملعا :امذ [ه 47/7 :فرصتب راتحلا در] .مدلا بحوي الف ءاقلطم هنع يهنم هنأل ؛ءاسنلا

 :يناثلاو «قلحلا لبق ةفرعب فوقولا دعب عماج اذإ :لوألا :نيعضوم يف الإ ءيش لك يف ئرحت يهو «ةاشلا هب داري

 ۷٤١[ :يواطحطلا ةيشاح] .ةندبلا نيعضوملا نيذه يف بحاولا نإف ؛ءاسفن وأ اضئاح وأ ابنح ةرايزلل فاط اذإ

 هنإف «دارحلاو لمقلا لتقب بحي ام الإ .عاص فصن يهف «ةردقم ريغ مارحإلا يف ةقدص لك نأ ملعا :ةقدص

 ۷٤١[ :ةدايزب يواطحطلا ةيشاح] ."كلذ نود بجوي ام اهنمو" :هلوقب كلذ ىلإ راشأو ءءاش ام معطي

 مرحلا ديص نالالح ولو «لعفلا ددعتل ؛ءازحلا ددعت اديص نامرحم لئق ولو :هحرشو "ريونتلا" يف لاق :خل! ددعتيو
 ۷٤١[ :يواطحطلا ةيشاح] .لحملا داحتال ءال

 امو ؛ريثك بيط لكأب ولو مفلا وضعلا لمشو ءاهركم وأ الهاج وأ ايسان بيط اذإ ام لمشف «هقلطأ :بيط ول

 ابيطم ابوث سبل اذإ امأو «ةرافك بيط لكلف الإو «سلجلا دحتا نإ دحاو وضعك هلك ندبلاو ؛عمج ول اوضع غلبي

 «مرحأ مث ءاوضع بيط ول لالحلا نأل ؛لالحلا مرحلاب جرخأ :مرخم .اموي هسبل ماود مدلا موزلل طرتشيف ءهرثكأ
 ؛وضعلاب ديقو «هيلع ءيش الف «يبصلا غلابلاب ج رحأو ءاقافتا هيلع ءيش الف «هندب نم رخآ ناكم ىلإ هنم لقتناف

 |1747 فرصتي يواطحطلا ةيشاح] -ةقدص هيف هنود ام. بيطت نأل



 تايانجلا ماكحأ ۷. جحلا باتک

 الماك اموي هسأر رتس وأ ءاطيخم سبل وأ .هوحنو تيزب نهدا وأ ءءانحب هسأر بضح وأ
 ةيطغتلا و سبللا ىلإ حجار ٌنهدلاب ىلطأ يأ هنَّول

 طبإ ةينثت

 .ةموكح هبراش ذخأ فو «هنايب مدقت امت ابجاو كرت وأ الجر وأ ادي ا وا

 هناديعو نامرلا قروك هقرو «رابكلا رجشلا براقي يح ربكيو عرزي تابن «نونلا ديدشتو ءاحلا رسكب :ءانب

 ؛بيطلا تحت اه وحد عم ءانجلاب حرص امنإو .رمحألا باضخلا هقرو نم ذختي «دیقانعلاک ضييبأ رهز هل هناديعك

 نأ ديفيل ؛"لصألا" يف عقو امك ةيحللا ركذي ملو «سأرلا ىلع رصتقا امنإو «فالتحالل «"ٌبيط ءانحلا" :ةنثع هلوقل

 «"ريغصلا عماجلا" يق سأرلا ىلع راصتقالا ليلدب "لصألا" ةرابع يف "وأ" ىيعمب واولا نأو «ةنومضم اهدارفناب سأرلا

 هيفف ةدبلم تناك نإف «ةعئام نوكت نأب ءانحلا ديقي مل مدلل ةبجوم سأرلا ةيطغت نأب نأي اميف احّرصم ناك الو

 مد همزل ءانحلا ريغب ديبلتلا ناك ولف «عبرلا وأ لكلا ىطغو ةليلو اموي ماد نإ ةيطغتلل مدو ءاقلطم بيطلل مد :نامد

 [/6 ةنئارفلارجييأل] كيل رمتكلا لوسأ نإ هس ةاسملار ىتنآلاو نيطخلا نم اعيش اقتعأُي نأ ديياقلاو هنأ
 نوتيزلا نهد تيزلاب دارأو «بيطم ريغ وأ اببطم «خوبطم ريغ وأ اعوبط ناك اذإ ام لمشف «هقلطأ :تيرب
 وأ هلكأ ول هنأل ؛ناهدالاب ديقو «نمسلاو محشلاك ناهدألا ةيقب جرخف «جريشلاب ىمسملا وهو «مسمسلاو

 [3/8 :فذحب قئارلا رحبلا| .ةقدص الو مد بحي ال هنذأ يف رطقأ وأ هيلجر قوقش هب ىواد
 ول اذلف ءكاسمتساو ندبلا ىلع لامتشا ةطايخلا ةطساوب لصحي نأ طيخملا سبل ةقيقح 3 ۳ اطا سلا وأ

 ؛لامتشالا مدعل ؛طيخملا سبل هسبلي مل هنأل ؛هب سأب الف ءليوارسلاب اهرزتئا و وأ صیمقلاب ىدترا

 هعافتنا فالخب «كلذ ىلع مادف «هسبال وهو مرحأ وأ «مارحإلا دعب سبللا ثدحأ i ام لمشف ء«سبللا يف قلطأ

 املاع ءادماع وأ ايسان ناك اذإ ام لمشو ءاضيأ هيف انبجوأل هالولو «صنلل ؛هلبق هيلع قباسلا بيطلاب مارحإلا دعب
 اذلو ؛نيفخلاو ةمامعلاو صيمقلا :هلك سابللا عمج وأ ادحاو ابوث سبل اذإ ام لمشو ءاهركم وأ اراتخم ءالهاج وأ

 ١١/۴[ :فذحب قئارلا رخبلا] .هريغك ابوث سبل :لقي م

 «ةرونلاب هلازأ ولف ءال وأ اراتفع ناك ءاوسو «هريغب وأ ىسوملاب ناك ءاوس «ةلازإلا قلحلاب فنصملا دارأ :خإ قلح

 ١[ 5/7 :قئارلا رحبلا] ."طيحملا" يف امك قلحلاك وهف «طقسف ديب هسم وأ «ةزبخب هرعش قرتحا وأ ب فتن وأ

 ١[ 8/7 :قئارلا رحبلا] .ءامد ةعبرأ همزل ءوضع سلجم لك يف «سلاجما يف لكلا صق ول هنأل ؛سلحملاب ديق : سلجم

 اذإ ىح «ماعطلا نم هباسحب هيلع بجيف «ةيحللا عبر نم نوكي مك ذوخأملا اذه نأ رظني هنأ :هريسفتو :ةموكح
 نأ وهو «ةنسلا وه هنأل ؛ّصقلا وهو «براشلا يف ذخألا ركذو «مدلا عبر هيلع بجي ةيحللا نت فصن هنم ذحأ

 [هاؤ/# :قئاقحلا نييبث] .ايلعلا ةفشلا نم ىلعألا فرحا وهو «راطالا يزاوي يح هنم ضقي



 تايانجلا ماكحأ ۲۷۱١ ( جحلا باتک

 ‹وضع نم لقأ بيط ول ام :يه هتميق وأ رب نم عاص فصنب ةقدصلا بحوت لاو

 «هنم ءاش ام صقنيف ءامد عومجملا غلبي نأ الإ «عاص فصن رفظ لكل اذك و «ارفظ

 وأ «ابنحج+ فاط ولو ةاش بجنو د ردصلل وأ ,مودقلل فاط وأ (ةقرفتم ةسمخك
 ةيلصو 9

 وأ ءءاش ام صقنيف ءامد غلبي نأ الإ موي يمر غلبي مل اميف ةاصح لكل اذكو «رامجلا

 حبذلا نيب ريخت رذعب قلح وأ سبل وأ بيطت نإو «هرافظأ صق وأ «هريغ سأر قلح

 خايك متع
 .ءاش ام قدصتيف «ةدارج وأ ةلمق لتق ول ام يهف ءعاص فصن نم 1

 د ما ASN EES E «هلتقم يف نالدع هموقيف ءاديص لتق ول ام يه ةميقلا بجوت لاو

 بوجو يأ :ةاش بجتو [747 :يواطحطلا ةيشاح] .قدصتلا نعم. ةقدصلا وأ ريوصتلل ءابلا :عاص فصنب

 ىلع فطع :كرت وأ .ةاش بجيف ابنج فاط اذإ امأو ؛ثدحم وهو فاط اذإ اميف ناك هتميق وأ ءعاص فصن

 هتميق وأ ءعاصلا فصن نم ركذ ام بجي اذكو يأ :خ! لكل اذكو (يواطحطلا ةيشاح) .ةقدص هيف بحت ام

 تايصح نم ةاصح كرت اذإ ركذ ام بجي اذكو يأ :ةاصح .طاوشأ ةثالث وهو «فاوطلا لقأ نم اطوش كرت اذإ

 .موي يمر كورتم كرتلا غلبي مل اذإ يمرلا
 ع ومحب غلبي نأ الإ يأ :لإ غلبي نأ الإ ۷٤١| :يواطحطلا ةيشاح | .مد هيفف هرثكأ و أ هغلب اذإ امأ :غلبي غلبي مل اميف

 ولام فالخب اذهو الالح وأ امرخم ريغلا ناك اذإ ام لمشف هقلطأ :ةريغ .ءاش ام صقني نأ هلف «مد نمث هيلع بجو ام

 هنأل ؛ ؛ رذعلاب ديق :رذعب ver] :ةدايزب ي واطحطلا ةيشاخأ] .اعامجإ هيلع ءيش ال هنإف ءاطيخم هتل وأ ةريغ وضع تيط

 [؟ ١/7 :قئارلا رحبلا] .يباحيبسإلا مم حرص امك هريغ هئزجي الو «ةنيعم ةقدص وأ «مد همزل هريغل اهنم ائيش لعف ول

 «تومتل ؛نسمشلا نأ ةيوث نقلا و أ ءاهاقلأ وأ «هندب نم اهجرخأ ام دعب اهلتق اذإ ام لمشف هقلطأ :ةلمف لعق

 .ديصلاك هيلع ةلالدلاب لمقلا ٤ ءازجلا بجي و ععاض فصن (ةئآلث ىلع داز اه وهو عدنم ريثكلا يف بجيو

 [۷ ٤۳ :ةدايزب يواطحطلا ةيشاح |



 تايانجا ماكحأ V۲ جحلا باتك

 قدصتو اماعط ىرتشا وأ 1 د نإ :رايخلا هلق ايده تغلب نإ كلم بيرق وأ

 فصن نم لقأ ل اضف نإو ءاموي نيكسم لك ماعط نع ماص وأ عاص فصن ريقف لكل ب
 طفلاك ةمكحف

 ۽ ني 11 نا کیپ نیر یک اچ بلو سوي رادع لأ دي ہا علم

 «هشير فتنو «همئاوق ضعب عطقب ةميقلا بحبو «هب عانتمالا هعنمي ال وضع عطقو «هرعشو

 موصلا ئزجي الو «هلتقب ءيش ال لاص نإو ني لتقب ةاش نع زواجي الو ؛هضيب رسكو

 هتبني امم سيلو «هسفنب تبانلا ةرجشو «مرحلا شيشح عطقب الو «مرحلا ديص لالحلا لتقب
 .ةأمكلاو رحذالا الإ «هعطقو ب شيشح ىعر مرحو «ةميقلا لب سانلا

 (نيتميقلا نيب ام .مرغيف ءاهرحو اميلس ديصلا موقيف :ضقن اه .هلتقم نم بيرق ناكم يأ :بيرق وا

 دازي الو «ةاشلا هيف هيفكيف «ةاشلا ةميق يدؤي ةاشلا ىلع مرح ا هلتق يذلا عبسلا ةميق داز اذإ أ :خ ! زواجي الو

 [747 :يواطحطلا ةيشاح] .اليف وأ اريزنخ ولو لكوي ال ناويح هب دارملا :عبسلا .اذه ىلع

 ءارقفلا ىلع امي قدصتي «هلتق ام ةميق هيلعف «مرحلا يص مرح ريغ لالح لحر لتق اذإ يأ ا ئز الو

 لحأل ؛ةدحاو ةرافك هم رلي هنإف مرحلا ديص | لتقب مرحلا نع ازارتحا لالحلاب انديق «موصلا هئرجي الو «نيكاسملاو

 نکال نامضلا باجيإل ؛هرم ربتعا اذإ ن مألا تيوفت ئعم نال ؛اناسحتسا مرحلا لحأل ءىش هيلع بجي الو «مارحإلا

 مرحلا نامضو «لحما نامضو ءازحلا يعم هيف نال ؛مارحإلا نامض انبح وأ انإو «نامض باجيإل ؛ايناث هرابتعا

 ىلوأ نيينعملا ىلع لمتشم وه ام باجيإ نعم يف ناكف «مارحإلا نامض ئععم ىلع لمتشي ال

 خا ءءازج ريغ نم امب عافتنالاو ءاهعطق لحي ثالث :ةعبرأ عاونأ مرحلا رجش نأ ملعا :مرخا شيشح

 وهو «سانلا هتبنأ رجش لكف ثالثلا امأ ءءازجلا هيلعف لحر اهعطق اذإو ءاي عافتنالاو اهعطق لحي ال اهنم

 هسفنب تبن رجش لکو «سانلا هتبني ام سنج نم وهو سانلا هتبنأ رجش لکو «سانلا هتبني ام سدح نم سيل
 «سانلا هتبني ام سنج نم نقتيل وهو هسفنب تبن رجش لك ىهف ةدحا ولا امأو «سانلا هتبني ام سنج نه وهو

 يف تتبن لحر يف اولاق يح «نكي مل وأ هكلم يف تبنت نأب ناسنإل ةكولمم نوكت نأ ةدحاولا هذه يف يوتسيو
 اكولمم اديص لتق ول ام ةلزنمب «عرشلا قحل ىرحأ ةميقو ءاهكلامل اهتميق هيلعف «ناسنإ اهعطقف ناليغ ّمأ هكلم

 ۳۳١/۳[ :ةيافكلا] .اه عافتنالا عطاقلل هركي ةرجشلا ءازج ىدأ ام دعبو «مرحلا يف



 يدهلا ماكحأ ۷۳ جحلا باتك

 لمنو ضوعبو روقع بلكو ةيحو ةرافو برقعو ةأدحو بارغ لتقب ءيش الو
 نيتحتفف رسكب قعقعلا الإ يأ

 .ديصب سيل امو ةافحلسو دارقو ثوغربو

 لصف

 .ايادها ف زاج اياحضلا 52 زاج امو < «منغلاو رقبلاو لبإلا نم وهو ةاش ةاندأ يدمهلا
 ىلعأ هل نأ ديفي

 :قلحلا لبق فوقولا دعب ءطوو ءابنج نكرلا فاوط يف الإ ءيش لك يف زوجت ةاشلاو
 SS ل ا ,طقف رحنلا مويب نارقلاو ةعتملا يده صخو «ةندب امهنم لك يفف

 مرحلا يف ءازج بقعتسي ال هنأ ديفيل نهلتق يف ءازحلا يفن قلطأ لب ءارح خلإ مرا لتق يف سيل :لقي مل :بارغ لتقب

 (ريدقلا حتف «ةياده) .دسألا :ليقو «بئذلا هب دارملا :ليق :روقع بلكو /١[ :ريدقلا حتفإ .مارحإلا يف الو
 .وپ :ةيدرألاب هل لاقي تارشحلا نم عون «ةثلثم ءاثو ةفورعم واوو ةمومضم ةمجعم نيغو ةمومضم ءايب :ثوغرب
 .ىزيج :ةيدرألاب هل لاقي «بلكلا ىلع ةصاخو تاناويحلا ىلع شيعت ةلفطتم ةبيود «ةلمهم لادو فاقلا مضب :دارق

 هل لاقي فحاوزلا نم يئامرب ناويح اتو ءافو ةلمهملا ءاحلا نوكسو ماللا حتفو لوألا مضب :ةافحلس

 هالعأو :لاق ولو «ناتنس هيلع ىضم ام رقبلا نمو «نينس سمح هيلع ىضم ام نوكيو :خلإ لبإلا .اوجي :ةيدرألاب
 ةمالسلا نم اياحضلا يف طرتشي ام لكف :ايادشلا يف زاج [744 :يواطحطلا ةيشاح] .ىلوأ ناكل ءرقبو لبإ

 [۷ ٤ ٤ :يواطحطلا ةيشاح] .انه طرتشي «جرعلاو روعلاك زاوحلا عنمت يلا بويعلا نع
 هدارم سيلو «هركذ اميف الإ ةاشلا هيف ئزحت جحلا باتك نم مدلا هيف ركذ عضوم لك نأ نعي :خلإ زوجت

 ,ظلغأ ةبانحلا نأل ؛ابنج فاط اذإ اميف ةندبلا تمزل امنإو «ةاشلا هئرحتب ال اروزج وأ ةندب رذن نم نإف ؛ميمعتلا
 ءءاسفن وأ اضئاح تفاط اذإ ام هب قحليو ءربكألاو رغصألا نيب توافتلل اراهظإ ةندبلاب افاصقن ربج بجيف
 [۹۸/۳ :قئارلا رحبلا] .دحاو ظيلغتلل بجوملا ىعملا نأل ؛"ريدقلا حتف" يف امك اثلاث اعضوم سيلو

 صوصخمف نامزلاب هتيقوت امأو «ةيانج وأ ركش مد ناك ءاوس ناكملاب اتقؤم يده لا نوكل نايب :طقف رحنلا مويب

 وهو «نامزب ديقتي ال مرحلا غلب اذإ عوطتلا يده نأ دافأو «نامزب ديقتي الف ايادهلا ةيقب امأو «نارقلاو ةعتملا يدمب

 */١٠١٠١[ :فذحب قئارلا رحبلا] .لضفأ رحنلا موي هحبذ ناك نإو «حيحصلا



 75 يبلا ةرايز اب < جحلا باتک

 «هلح يف رحنيف «قيرطلا يف بيعتو اعوطت نوكي نأ الإ مرحلاب يده لك حبذ صخو
 نيم هل طرتشي الو

 ؛طقف نارقلاو ةعتملاو عوطتلا ةندب دلقتو اوس هريغو مرحلا ريقفو «نيغ هلكأي الو
 لضفأ هريقف ن ل

 «هر ورض اب هبک رپ الو ي كةم رازجلا رجأ ىطعي الو «هماطخخو هلال قدصتيو

 حابذلا

 «خاقنلاب لحما 5 نإ هعرض حضنيو « هب قدس قفا قا الإ (هتبل بلخ الو
5007 

 ایف قارا بکر نزلا نک رال ترطب يح بكري الو «همزل ايشام اجح رذن ولو

 دوعلاب انيلع نسو «هلضنفي: ىلاعت هللا انقفو .هيلع رداقلل بوكر لا ىلع ىشملا لظفو

 2 امح انديس هاج هيلإ لاح نسحأ ىلع
1 | 

 3سا
 د

 راصتخالا ليبس ىلع 2 ىبنلا ةرايز يف لصف

 رايتحالا ىف لاق امل اعبت

 5 اعلا BE Rî «تابحتسملا ن حو برقلا لضفأ نم كك يبلا ةرايز تناك الل

 ام وهو «مامزلا وه :ماطخلاو «ةبادلا ىلع سبلي ام وهو ءلجلا عمج :لالجلا :هلالج ١/۳ . ١[ :قئارلا رحبلا]

 اهمحل نم ءىشب قدصت ول هنأل ؛رحألاب ديق :خإ رازجلا رجا [1 +. :قئارلاا رحسلا] هو ريعبلا فنأ يف لعجي

 اهيلع لمي ال هنأ ىلإ راشأ :هبك ري الو ١| ها الا رحبلا | .هيلع قدصتلل لهأ هنأ ؛ زاج هت رجا قوس هيلع

 ١7/8 ١[ :قئارلا رحبلا] .صقن ام نامض ةيلعف ءتصقنف اهيلع لمح وأ اهبكر ول هنأ ىلإو ءاضيأ

 ءاملا :ةمحعملا ءاخلاو فاقلاو ةمومضملا نونلاب خاقنلاو «صلقتي يح درابلا ءاملاب شري يأ :خإ هعرض حضنيو
 برض" يباب نم حضني :"رينملا حابضملا" يقو ؛"برغملا"و "حاجصلا" يف اذك ؛هدربب داؤفلا تقلا بذدعلا
 قدصتيو ءاهبلحي اديعب ناك نإو «حبذلا تقو نم ابيرق ل داك اذا اذه :اولاق «حتفتو هداض رسک کت اذه ىلعف "ع اعفنو

 وهو «هتيب نم :ليقو «مرحي نيح نم يشمي :ليق :همزل ٠١٠/۳] :قئارلا رحبلا] .كلذ امي رضي ال يك ءاهنبلب
 = رڪ إو ءاهيلع هملق اض رف جحلا ناك نإ :اولاق ا ہا يبلا ةرايز vt] :ي واطحطلا شاخ .حصالا



 ا يبلا ةرايز ۷٥ جحلا باتك

 ا

 تاذتلا ف د ا راک هناف «تابجا ولا نم مزل ام ةجرد نم برقت لب
3 

 يي ربش راز نم ل ىنافج دمف ىرزي لو ةعس دحو نم ا لاقف ءاهيلإ

 4 ١ E ١ 1 , هللاوع 3 اے ےل +

 س ن م FT 55 1 ل عا
 عيمج عتمم «فرري ىح اد هنأ :نيققحملا لز ررفم وش امثو «ثيداح ١ نم كلذ

 ا ۹ «تاماقملا في رش نج نيرصاقلا راصبا نع جج هنأ ريع «تادابعلاو دلل

 ةدلف ةدحا ولا ؛تاوهشلا يه

 ىلا ثالثلا دجاسملا نم هنأل ؛اضيأ دجسملا ةرايز يوني :ليقو 25 هربق ةرايزل ةينلا ديرحت ةرايزلا يف ىلوألاو =

 ةينلا ديرحت فيعضلا دبعلا دنع عقي اميف ىلوألاو :مامهلا نبا لاق [45 :يواطحطلا ةيشاح] .لاحرلا اهيلإ دشت

 يف نأل ؛اهيف اهيوني ىرخأ ةرم ىلاعت هللا لضف حنمتسي و ها س ا هربق ةرايزل

 "لا ةحج 5 حج اح هلم د | راز نءاح قم" 7 0 هلوق نم هانرک ذ ام رهاظ هقفاويو لالجإو 0 ١ يسلم هدايز كلذ

 , ةهايقلا موي هل اعيغش: نوكأ نأ ىلع اقح ناك قرايز

 يقو .هرفس يف اهريغ ٌدصقم هل نوكي ال يح جحلا نع ةرايزلا زرفأ هنأ :هص يماجالملا فراعلا نع يمحرلا لقنو

 3 "ىصقألا دجسملاو اده يي لجمس ۾ مآ رجلا و ةنالم لإ ل | اح لا كن هيا" :هيلغ قفتملا عيدا

 ؛«ةفعاضملا نم اهيف ال ؛ةنالغلا هذه الإ دحباسملا ن چ وسلا لاحرلا كشت هنأ : ءايسالا " ف هداف امك ئعملاو

 ىلع قلتخا ام نالطب رهظ انهه نمو يبا :راتحلا در] .كلذ يف ةيواستم افإف «دحاسملا ةيقب فالخب

 .تابرقلا لضفأ نم اُمَأ المعو الوق اوحّرص دقو !ال فيك اش هربق ةرايز اوعنم مهنأ ةيدنبويدلا انخياشم

 745 :يواطحطلا ةيشاح] .لعفلا ىلع دعولاو «كرتلا ىلع ديعولا ركذب ةغلابملاو ءاهبلط يف غلاب يأ :بدنلا يف غلابو

 نبا هاور . نافحج اقف رز مو تملا جح نم" :ئراقلا ةركاذ ثيدح فو ت رکا امر و نجلا حتعب : ةعس

 ماقملا ةعافش ريع ةعافش دارملاو ‹ێعافش هَل ت نأ : اربح و Vso] :ي واطحطلا ةيشاح ] .نسح دنسب يدع

 ۷٤٠١[ :يواطحطلا ةيشاح] .ةماع اهنِإف ءدومحملا

 :تلق .دحأ هب لقي ملو «ةباحصلا نم كرابملا هربق وأ 225 هراز نم لك نوكي نأ مزلتسي اذه :تلق نإف :َيايح يف

 EE :يواطحطلا تاع | .هجو لك نم هب هبشملا مكح ىطعي ال هبشملاو ءایح نراز نم رجاك ارجآ هل نا دارملا

 جراخ وه نمع روتسم وهف ءامباب قلغأ ةرجح يف عش لثمك هتافو دعب 2 هلثمف :خإ راصبأ نع بجح

 ؛هك رت اميف ثاريملا ماكحأ رج ملو ا هدعب هجاوزأ حاكن مرح اذ و «دیزأ ر «ناک امك هرون نكلو ةرجحلا



 75 يبلا ةرايز ۲۷٦ جحا باتک

 اميمتت ؟بادآلا نم ةذبن هيف ام اهتادأو كلسانملا دعب ركذن نأ انببحأ «تايئرحلطاو
 اه رک د دعب يآ

 .باتكلا ةدئافل

 عهيلإ مف تو است ها يلع اتلان كيلا أ د 5 يبلا ةرايز دصق نمل يغبني :لوقنف

 مث 5 يبلا ىلع يلصي ةرونملا ةنيدملا ناطيح نياغ اذإف ؛رک كي أ نم رهشأ اهلضفو
 ةنياعملا نم صضام

 هلعججاو «هيف لوح دلاب ىلع ننماف «كيح و طبهمو كايين مرح اذه مهللا" :لوقي

 موي ىفطصملا ةعافشب نيزئافلا نم ئلعجاو «باذعلا نم انامأو ءرانلا نم 5 ةياقو

 يامر بیانو فكل كي اراز جول لوا ہن رب لوحدلا لبق لستغيو « باملا
 ىلاعت هيلإ عجرملا يا

 هنكمأ نإ | ايشام م ةرونملا ةنيدملا لحدي مث 5 < يبلا ىلع مودقلل اميظعت ؛هبايث نسحأ

E E E I LG a a ED اکر جيطو كعب ةر خالا 
 ا[ ل أ

 ةصاخلا وه ام "تايئزحلا"بو «دجسملا ةيحتك ءاهريغ نيبو اهنيب ةكرتشملا رومألا امي دارأ :خلا تايلكلا

 نم ةعطقلا مضتو حتفلاب :ةدبن [745 :يواطحطلا ةيشاح]إ .قأي اميف ةروكذملا فوقولا ةئيهك «ةرايزلاب

 كلملا اهغلبي يأ :لإ غلبتو [747 :يواطحطلا ةيشاح] . هنم برقلاب تناك اذإ يأ :اهعمسي .ءيشلا

 ۷٤١[ :يواطحطلا ةيشاح] .اديعب ىلصملا ناك اذإ هيلإ

 انع هللا یزج :لاق نم لاق ص نعت امتي يدنفا بانس هللاب فراعلا كد ام اهنمف ا رهشا اهلضفو

 هيلع هللا ىلص تارم رشع 5 ىلص نه 3 لاقو «يباربطلا نادر ع 55 فلا اتاك نعي تا لها وشه ام ادمح

 هم ةمايقلا موي هللا هنكسأو ءرانلا نم ةءاربو قافنلا نم ةءارب هينيع نيب بتك ةرم ةئام ىلع ىلص نمو «هرم ةئام

 نبا ةاور . "سلا ٠ نم هدعمم ىري وح ت ىلا ةر فلآ موي ف لغ لطب نس" : ا لاقو امظيأ يناربطلا هاور ۽ عادهيشتلا

 نأ هللا ىلع اقح ناك ءّىلإ اقوشو ابخ «تارم ثالث ةليل لكو تارم ثالث موي لك يلع ىلص نم" :ةياور فو «نيهاش

 ف وأ OC ير يأ :كسنن ا "ve :ي واطحطلا ةيشاخ] .ناربطلا ةاور "MM ويلا كلذو ةليللا لز بل ولد نأ رفعي

 (فرضتب يواطحطلا ةيشاح) . ك اهبحاصب ةرونم اهنإف ءاك تبقل :ةرونملا ۷٠١] :يواطحطلا ةيشاح] .هلحأل ةر

 [7545 :يواطحطلا ةيشاح] .دوعلا يف مهلحم فرعيل ؛باكر لا نم هعم نم رارقتسا دعب يأ :هبك ر



 0 يبنلا ةرايز VY جحا باعك

 ,ناكملا ةلالج اظحالم «راقولاو ةنيكسلاب اعضاوتم «هتعتمأ وأ همشح ىلع هنانئمطاو

 نيج رخأو «.قدص لخدم ٰىلحدأ بر 7-5 هللا لوسر ةلم ىلعو هللا مسب' 0
 ةنيدملا لخدي" يف رتتسملا نم

 دمحم انديس ىلع لص مهللا ءاريصن اطلس ادل رع يل .لععتاو ‹قدص ا

 مث ."كلضفو كتمحر باوبأ يل حتفاو «يبونذ ىل تاغا «هرخآ ىلإ دمحم لآ ىلعو

 دومع نوكي ثيحب فقيو «نيتعكر هربنم دنع هتيحت يلصيف «فيرشلا دجسملا لخدي

 ةضور هربنمو هربق نيب امو د5 يبلا فقوم وهف «نمألا هبكنم ءاذحب فيرشلا ربنمل

 هلل اركش دجستف ."يضوح ىلع يربنم' :لاقو 25 هب ربخأ امك ةنحلا ضاير نم

 یو كاي يبي نک اکر یا سک ايل ريف نک نک لا

 ةعبرأ رادقعب فقتف «فيرشلا ربقلا ىلإ اهجوتم ضهنت مث تئش ام وعدت مث «هيلإ

 B2 يبلا سأرل ايذاحم ةلبقلا ربدتسم بدألا ةياغب ةفيرشلا ةروصقملا نع اديعب ع رذأ

 وأ ديبع وأ لهأ نم هل نوبضغي نيذلا هتصاخو «ةبارقلاو لايعلا وهو :عمجلاو دحاولل ةكرحم مشحلا :همشح
 ظحالي هانعمف ميجلاب امأ :ناكملا ةلالج [745 :يواطحطلا ةيشاح] .لوألا دارملاو ؛"سوماقلا" يف هدافأ «ةريح

 يأ :هللا مسب E يتلا وهو ناكملا لح نم ظحالي هانعمف «ةلمهملا ءاحلاب امأو ءةيدل رضح ناكم ةمظع

 ع هللا لوسر ةلم عابتا ىلع ين تدقعو هللا مسب تلخد

 اجارخإ يأ :قدص جرخم ۷٤۷[ :يواطحطلا ةيشاح] .هركي ام هيف ىرأ ال ايضرم الاخدإ يأ :قدص لخدم

 اه نرصنت ةوق يأ :اريصن اناطلس [7417 :يواطحطلا ةيشاح] .ةذحاوم هيف ىلع نوكي ال ثيحب كل ايضرم

 [71417 :يواطحطلا ةيشاح] .دهشتلا ةالص رحآ ىلإ يأ :هرخآ ىلإ ۷٤١[ :يواطحطلا ةيشاح] .كئادعأ ىلع

 [7417 :يواطحطلا ةيشاح] .ناسحإلاو ةمحرلل ةيضتقملا بابسألا يل عيه يأ :كتمحر باوبأ

 هنأل وأ ,كلذك هنأك رجألاو باوثلا نم هيف لصحي امل هنإ وأ ء«ةمايقلا موي كلذك ريصي هنإ يأ :2 ! ضاير نم ةضور

 |7407 :يواطحطلا ةيشاح]| .ةقيقحلا ىلع هلمح نمل عنام ال :يربنم [741 :يواطحطلا ةيشاح] .اهيلإ لصوي

 وه امك :ةلبقلا ربدتسم .لهمتلاو نأتلاب ناك نإو «ىحارتي ال هنأ دارملاو «بدألاب موقت يأ :خإ ضهنت مت

 |7517 :يواطحطلا ةيشاح] .تاومألا ةرايز يف ةنسلا



 #* يبلا ةرايز 7 جحلا باتك

 «كمالس كيلع هدرو «كمالك هعام# و يكليلا ديعسلا هرظن اظحالام مركألا ههجوو

 كيلع مالسلا «هّللا لوسر اي يدّيس اي كيلع مالسلا" : وقتو «كئاعد ىلع هنيمأتو

 كيلع مالسلا .ةمحرلا ين اي كيلع مالّسلا هللا بيبح اي كيلغ ءالتسلا هللا یب 5

 مالسلا «نييبنلا متاح اي كيلع مالسلا «نيلسرملا ديس اي كيلع مالسلا ةمألا عيفش 5

 ,نيبيطلا كلوصأ ىلعو كيلع مالسلا «رثدم اي كيلع مالسلا «لمزم اي كيلع
 هللا كازح ءاريهطت مهرهطو ؛سحرلا مهنع هللا بهذأ نيذلا «نيرهاطلا كتيب لهأو

 دق لا لور كانأ دنيبقا هسآ نغ الرسرر موق ن ايف ترج ام لضلأ اغ
 ف تدهاجو ةجحلا| تحضوأ ف ةمألا تحصلو ,ةنامألا تيذأو ا

 ف

 نم نيمئاد امالس و ةالص «هيف ميركلا كمسج لولحب فرات ناکی فرشا ىلغو

 اهِدَمَأل ءاضقنا ال ةالص «هللا ملعب نوكي ام ددعو ناك ام ددع نيملاعلا بر
 كانيج دقو كيدي نيب لولحاب انفرشت «كمرح راوزو كدفو نحن هللا لوسر اي

i EEE E OEE LACKED ka ARS ei aks iiin E aie 555 کا ةنكمأو ةعسشاشس دا نم 
 _ناکم ا ةديعب

 ف ءاتلا تمغدأ لمزا :هلصأ :لمزم [7417 :يواطحطلا ةيشاح] .كيلإ رظان 2# هنأ ظحالت يأ :اظحالم

 0 :ي ءاطحطلا ةيدئانم | .ئيعمو داصأ رثدملا هلثم و «هتبیه هنم افوح ل يحولا ءيجج نيح ةهيايثب فلا يُ «عارلا

 يف امم اهريغو ةالصلا يأ :ةنامألا ۷٤١۷[ :يواطحطلا ةيشاح] .ثانإلاو روكذلا معي وه :نيبيطلا كلوصأ

 مظعأ وأ ؛قحلا هداهج يأ :هداهج ۷٤۸[ :يواطحطلا ةيشاح] .كلذ تغلب يأ «باقع هكرتو باوث هلعف

 ۷٤۸[ :يواطحطلا ةيشاح] .هداهح

 (دراوملا برقأ) .ىهتنملاو ةياغلا :ميملا حتفب دمألا :اهدمأل .عزانتلا ىلع "نوكي"و "ناك ب قلعتم :هللا ملعب

 ۷٤۸[ :يواطحطلا ةيشاح] .كيلع نودراولاو «نودفاولا يأ :كدفو



 > يبلا ةرايز ٠ ۲۷۹ ( جحلا باتك

 ,كدهاعمو كرثام ىلإ رظنلاو «كتعافشب زوفنل كترايز دصقب رعولاو لهسلا عطقن
 تمصق دق اياطخلا نإف ءانبر ىلإ كب عافشتسالاو ءكقح ضعب ءاضقب مايقلاو

 ؛ىمظعلا ةعافشلاب دوعوملا اعل عفاشلا تنأو ءانلهاوك تلقثأ دق رازوألاو ءانروهظ

 ك ِوَءاَح اهلا اوُملظ د هنأ ولو :ىلاعت هللا لاق دقو «ةليسولاو دومحا و

 انسفنأل نيملاظ كانثج دقو «#اميجر ابار هللاا ودخول لوُسَدْلا مهل رفغتساو هللا اورفغتساف
(1E - (ءاسنلا 

 انرشحي نأو «كتنس ىلع انتيع < نأ هلأساو «كبر ىلإ انل عفشاف ءانبونذل نيرفغتسم

 كقيرط ةقفاوم ىلع يأ  ةتامإلا نم

 ,ىمادن و ايارح ريغ كسك اييقسي نأو «كضوح اندروي نأو هتلر ل ف

 َنيِذلا اتناَرخإلو اتل رفع اتر .اثالث اهوقي ."هللا لوسر اي ةعافشلا !ةعافشلا ا !ةعافشلا
 ةعافشلا تام بلطن يأ

 ابو وا نیازی نرل یف لتشمل نایات لق ع دع 8
0 5 

 ههجو دنع تئش نإ اپ هلم لسا رف ویالو ہل عتق ھن لا هل

 .ةرتاوتملا ةمركملا يهو ةرثأم عمج :ڭارلام ۷٤۸[ :يواطحطلا ةيشاح] .نرحلا دض ضرألا نم وه :لهسلا

 ۷٤۸[ :يواطحطلا ةيشاح] .ءيشلا هب دوهعملا لزنملا «دهعم عمج :كدهاعمو [74/ :يواطحطلا ةيشاح]
 وأ كراحلا :لهاك عمج :انلهاوك [74/ :يواطحطلا ةيشاح] .اهمدع وأ ةنابإلا عم رسكلا :مصقلا نم :تمصق
 ar ‹نيفتكلا نيب ام وأ ءرقف تس ةيفو «ىلعألا ثلثلا وهو «قنعلا ىلي امم رهظلا ىلعأ مدقم

 ۷٤۸[ :يواطحطلا ةيشاح] . هل الإ نوكت ال ةنحلا يف ةلزنم يه :ةليسولاو ۷٤۸[ :يواطحطلا ةيشاح]
 برشي يذلا ءانإلا :سأكلا :كسأكب (يواطحطلا ةيشاح) . 4 هناشل اميخفت باطخلا نع تافتلا هيف :لوسرلا

 ئعمب نایرح عمج :ايازخ ريغ | ي ةيشاح] .كضوح سووك :دارملاو هيف بارشلا مادام وأ هيف

 ءادأ نم هنأل ؛بحاو مالسلا غيلبت ن أ اوركذ :هغلبت .فسأتم نعم. حتفلاب نامدن عمج :ىمادن الو .نيهم

 ۷٤۹[ :يواطحطلا ةيشاح] .ةنامألا



 ا + يبلا ةرايز «A جحلا باتک

 كيلع مالسلا' :لوقتو ف ركب يأ دلا سار يذاحت ٠ قبح جارد بدق نرس م

 ةف رو هراقلا ق هسيئأو هللا لوسر بحاص اي كيلخ السلا فك أ هللا ل ومس فيل اي

 يبن ةمأ نع اماقإ ئرح اه لضفأ انع هللا كارج ءرارسألا ىلع ةنيمأو «رافسألا يف

 ةدرلا لهأ تلتاقو ءكلسم ريخ هحاهنمو هقيرط ت تاكلسو «فلخ سحاب هقفلخ كقلف

 حضاولا قيرطلا وه

 ,ماحرألا تلصوو «مامإ رح تنكف «هناک ر ا تديشو ,مالسإإلا تدهمو «عدبلاو

 اهتعفر يا

 ماود انل هناحبس هللا لس «نيقيلا كاتأ يح «هلهألو نيدلل ارصان , قحلاب امئاق لزت مو

 ."هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلا ءانترايز لوبقو «كبزح عم رشحلاو «كابح
 :لوقتف فف باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ سأر يذاحت يح كلذ لثم لوحتت مث

 عارد ردق

 رّسكم اي كيلع مالسلا «مالسإلا رهظم اي كيلع مالسلا «نينمؤملا ومآ اين كالع مالسلا'

 مظعم تحتفو «نيملسملاو ماللسإإلا ترصن دقل «ءازجلا لضفأ انع هللا كازح «مانصألا

 ,مالسإلا كب يوفو مارال تلصوو ؛ماتيألا تلفت و «نيلسرملا ديس دعب دالبلا
 لاو /

 (مهريقف تكا 4 ,مهلمت تعم اندم ايداهو EP اماما هامل تک و

 ةناعيا نش ں ص اق

 «عارذ فصن ردق عحرت مث . هتاکربو هللا ةمحرو كيلع مالسلا «مهریسک تربجو

 فد قيدصلا دجسي مو «قيدصلا توم دعب رخأتو «ةبحض هل تراضو هوبأ ملسأ «نامثع نب هللا دبع وه :ركب ىبأ

 [743 :يواطحطلا ةيشاح] .هدعب تيقبو «هتفيلخ تنك يأ :هتفلخ [755 :يواطحطلا ةيشاح] .الصأ منصل
 نيذلا يأ :ةدرلا لهأ [753 :يواطحطلا ةيشاح] .هماقم ماق اذإ :هيبأ نم قدص فلح وه :لاقي :فلخ

 هذ قيدصلاو ةمطاف نيب ةوادغ تيثأ نم ىلع در اذهو تط ةماحرأ يأ :ماحرألا 2ک هتافو دعب اودترا

 مقرألا راد يف هعم ملسأ نمو وه ايفتخم ىلصي هني ناك دقف :مالسإلا كب يوقو [43 :يواطحطلا ةيشاح]

 ركب يبأ نيب اطسوتم نوكيف :عارذ فصن ۷٤۹[ :يواطحطلا ةيشاح] .مرخلا قا ىلضف هج اذ رمع ملسأ يح

 ۷٤١۹| :يواطحطلا اا فقد رمعو



 5 يبلا ةرايز ۲۸١ جحلا باتك

 ؛هيريشمو هيريزوو (هيقيفرو 225 هللا لوسر يعيجض اي امكيلع مالسلا" :لوقتف

 نسحأ هللا امكازج «نيملسملا اصح هدعب نيمئاقلاو «نيدلاب مايقلا ىلع هل نينواعملاو

 لبقتي نأ انبر هللا لأسيو e هک هللا لوسر لإ امکب لسوق امك انغع ےارجلا

 اهعابتا ىلع يأ نهو ةيدلاولو هسا وعدي م . هترعر ي انرظكوإ اوراس اسيعو تلم ىلع ایکو ٠ اوسم
 مهلا" :لوقيو لوألاك هِي يببلا سأر دنع فقي مث < ,نيملسملا عيمجو ياسنلاب أصول

 4 ما و هللا او ففتساف كاوغاج اشا وسا ذإ ا ولو :قحلا كلوقو ؛تلق كنإ

 نيعفشتسم «كرمأ نيعئاط «كلوق نيعماس كانئكج دقو امیج ابات هللا اودَحَّوَل لوس سول
 هللا اي ع

 «ناميإلاب انوقبس نيذلا انناوخإو انتاهمأو نئابآلاو ان 7 انبر مهللا «كيلإ كيبنب

 ةنسح ايندلا يف انتآ انبر «ميحر فوؤر كنإ انبر اونمآ نيذلل الغ انبولق يف لعحب الو
 مالسو «نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس «رانلا باذع انقو «ةنسح ةرخاآلا فو

 هل ققويو. ةرضخ اهب رعديو اش ام ديرو .."نيملاعلا بز هلل .طمحلاو «نيلسرملا ىلع

 نيب يهو هيلع هللا بات يح «هسفن اج طبر ىلا ةبابل يبأ ةناوطسأ أي مث .هللا لضفب

 «ءاش ام يلصيف تورا نأيو «هللا ىلإ بوتيو ءالفن ءاش ام يلصيو «ربنملاو ربقلا

 عضيف «ربنملا أي مث .رافغتسالاو «ءانثلاو ليلهتلاو حيبستلا نم رثكيو «بحأ ام وعديو

 اذإ ةفيرشلا هدي ناكمو 3 هللا لاوسر رثأب اك نيت ٤ب تناك يلا ةنامّدلا ىلع هدي

 a «ءاش ام هللا لأسيو «هیلع ىلصيو د هتک رب لانیل بطح

 ۷٠٠١| :يواطحطلا ةيشاح] i E E ابقي نأ هللا سف أ ۲ :4ةناوطسأا نأ



 3 يبل ةرايز YAY جحلا باتک

 نيح 2 تل ىلإ رک يذلا عادجلا ةيقب ةّيقب 5 ّنيلا يهو :ةناتحلا ةناوطسالا اي 9

 راثآلا نعي يقوي اف كرب يک خس لزا جک ريثملا ىلع ةيطعحو فكرت

 ا

 .تاقوألا مومع ٤ هترايزو «ةيوبنلا ةرضحلا

 ii ديس ربق اصوصخ تارازملاو دهاشملا ٍيتآيف «عيقبلا ىلإ ج رخي نأ بحتسيو

 ماو م لورا م 1 ةيعب و هابي موو يلب د رؤزيف ءرخاالا عب عقلا ىلإ مت یف هزه

 هتمعو > يلا جاوزأو 35 يبلا نب ميهاربإو هذ نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ روزيو

 جف نيعباتلاو ةباحصلاو «ةيفص

 مكيلع مالس" :لوقيو «نسحأ وهف سيمخلا موي رّسيت نإو «دحأ ءادهش روزيو

 «ةرم ةرشع ىدحإ صالخإلاو «يسركلا ةيآ أرقيو ."رادلا ىبتع معنف متربص امك

 «ربنم هل ذختاف ءع ذج ىلإ بطخي 5 يبلا ناك :لاق هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع قيرط نم يمرادلا جرخأ :ةنانحلا
 عضوف 3 ج يبلا عجرف a «عذجلا عزج هل عنص يذلا ربنملا ىلإ دمعو «ع ذجلا قراف املف

 فا 3 : | 1-3 - © نو ا | "ف ١ نأ دعا E ااف ةشغ
 ت تاتا عا سا تس ك 8 حک امك وحلف ئهبق تتح دلا ناگل أ فاس ا مح : يع 8 55 هداي

١: NEل ا ا طخ  n e OIEو و ن اس ف “ا  
 يهو نج مثلا عمسف نتن غ م هللا جالوا ياف ي شو لين بح اق عدو اهراقأا ف ت تع عةنا

 ےہ ا اح“ خخ ر ت ۴ ےک 52 - 7 7 4 اع ل ےہ ت 78 م ا ا

 يق ناربطلا هجرخأوب ."ةنحلا يف هسرغأ نأ راتعا" كج لاقف تس يلا لئسف «نيترم «تلعف دق «معن:لوقي

 .ةديرب نب هللا دبع قيرط نم هلم ميعن وبأو "طس وألا"

 مهاكم فرعي ال مهبلاغ نأ ريغ «فالآ ةرشع د ةباحصلا نم ةرونملا ةئيدملب تام هنإ :ليق :تارازملاو

 وهو دقن نوعظم نب كامثعو اط هتنب اراك ةيقر هلهشم فو :ميهارباو ٠ Yo] :يواطحطلا ةيشاحإ .صوصخلاب

 ؛ةنجلاب نيرشيملا ةرشعلا يس اهه*دلك و صاقو يأ نب دعس ۾ دخ ف وع نب نمحرلا داب ۾ م يببلل يعاضرلا خألا

 ٠ E :يو ءاطحطلا ا ر .ةعب رألا دعب مههقفأو ةباحصلا لجأ نم وهو ی دوعسم نب هللا كب ۾

 ةرشع ىدحإ (١:صالحإلا) #دحأ للا وه لق# :أرقو رباقملا ىلع ّرم نم" :لاق هت يلع نع :لإ صالخإلاو

 (حالفلا يقارم) .يطق رادلا هاور ."تاومألا ددعب رجألا نم يطعأ «تاومألل اهرجأ بهو مث «ةرم



 ع يبنلا ةرايز YAT جحلا باتك

 «نينمؤملا نم ارق نمو «ءادهشلا عيمجل كلذ باوث يدهيو ءرّسيت نإ سي ةروسو

 امن. هئاعد دعب لوقيو «هيف يلصيو «هریع وأ تبسلا موي ءابق دجسم يي نأ تحسي و

 «قيجوركملا برك جرفم اي < «نيئيغتسملا ثايعغ اي «نيخ رصتسملا خيرص اي" بخ

 تري يذ ي ثيغس يأ

 ی ررر ںی شفتو ہلا دس اقای ىلع لس ںی ید بیچا

 فورعملا ريثك اي :نام اپ هناتح اپ اقل اذه ف پرک و دنر كلوسر نع تقع
 ءادتبا يطعملا وه

 "نيمحارلا محرأ اي «معنلا مئاد اي ءناسحإلاو

 بار اي ءادبأ انمقاد 'اميلستا لس «هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلضو

 نيمأ .نيملاعلا

 دعو ةنيدملا دجسمو «مارحلا دجسملا يأ «ةثالثلا دحاسملا دعب يأ «دحاسملا لضفأ وه :ءابق دجسم

 ' :لاق دي يبلا نأ ةريره يب اا ىور :نيمحارلا محرأ اي 75١[ :يواطحطلا ةيشاح] .ىصقألا

 57 كيلع لبقأ دق نيمحارلا محرأ نإ :كلملا هل لاق اثالث اهاق نمف ؛نيمحارلا محرأ اي :لوقي نمت الكوم اكلم

 «نيبغار لذلا فكأ اوطسباف .ءاعدلا ةدابعلا لضفأ" :لاق هنأ دي لك يبل نع اضيأ ةريره باب مكاحلا ىورو
 75١[ :يواطحطلا ةيشاح] ."نيعماط مكبر دنع اميفو

 ىلاعت هللا نإ :رباكألا ضعب لاق امل ؛امي هأدتبا امك 25 يببلا ىلع ةالصلاب هئاعد هني ا متخ دق :لإ هللا ىلصو

 75١[ :يواطحطلا ةيشاح] .امهنيب ام دري نأ نم مركأ وهو «نيتالصلا لبقي



 رف
 ةحفصلا عوضوملا ةحفصلا عوضوملا

 ¥ Ses :::.... ءوضولا ضقني ال ام يق لصف E ]| ]| ] 1 آ] باتكلا ةمدقم

 سر لاستغالا بجوي ام يف لصف ةراهطلا باتك

 ل eer اهنم لستغي ال ٍءايشأ ةرشع لصف 0:07 0000011 ةرهطملا هايملا

 PV saere لسغلا نايب يف لصف 00 < 1 1 < < 1 1 1 aes هايملا ماسقا

 نير 000000 0 لسغلا ننس يف لصف 00001 ءاملا ةبلغ ةلأسم

 Phases هتاهوركمو لاستغالا بادآ يف لصف 1 Saison رؤسلا ماكحأ نايب يف لصف

 Sa لاستغالا امل نسي ىلا ءايشألا لصف E as بايثلاو يناوألا يف يرحتلا يق لصف

 Ea 22001111111111 مميتلا باب ١5 د اهريهطتو رابآلا ماكحأ ف لضف

 E ees مميتلا ةحص طورش VF SERE ءاجنتسالا يف لصف

 000077 ذا مميتلا نئس امو هب هركي امو ءاجنتسالا هب زوجي ام يف لصف

 00070721 ا مميتلا ماكحأ eSNG هلعف هرکی

 PY SSeS نيفخلا ىلع حسملا باب لل ءوضولا يف لصف

 N SSS gS Soe هزاوخ ط ورش اا ةمكحسو عوضولا بس

 IY RSE حسملا ضقاون NF mena ءوضولا بوج و طو رش

 كغ يد م اهوحن و ةريبحلا يف لصف زا 00 0 1 ] ز] ] ] ]ز]ز ءوضولا ةحص طورش

 EF SS ةضاحتسالاو سافنلاو ضيحلا باب sso ءوضولا ماكحأ مات يف لصف

 3177 سافنلاو ضيحل اب مرح ام 007 يا ءوضولا ننس يف لصف

 68 ا TT ثدحلاو ةيانحلاب مرخي ام ااا ذ ءوضولا باذآ يق لصف

 E ELSES ESER روذعملا ماكحأ ses ءوضولا تاهوركم يف لصف

 E دس ووو اهنع ةراهطلاو ساحنألا باب 72 ع و مم ءوضولا فاضوأ يف لضف

 NY eases اهوحن و ةتيملا دلج ةراهط يف لصف 0 ءوضولا ضقاون يف لصف



۸۵ 

 ةحفصلا عوضوملا ةحفصلا عوضومل
 i ىلصملل هركي ال ام يف لصف ةالصلا باتك

 امو ةالصلا عطق بجوي ام يف لصف 0077 5 ] ز 1 ز ز 1 ز 1 ز ز ز ةالصلا تاقوأ

 NOOR EES كلذ ريغ + هزيجي 7/17 و و هو سوو ةهوركملا تاقوألا يف لصف

 10 ااا اا الا د نس س8 ناذألا باب

 RNase xz لفاونلا يف لصف assent ...... ةماقإلاو ناذألا مكح

 ىحضلا ةالصو دجسملا ةيحن يف لصف N سس افاكر أو ةالصلا طورش باب

 1 يلايللا ءايحإو heres اهعورفو طورشلا تاقلعتم ف لصف

aوتم د  NEةالصلاو اسلاج لفنلا ةالص يف لصف  

 FTV ae ةبادلا ىلع NN ERSTE اهننس يف لصف

 بجااولاو ضرفلا ةالص يق لصف NY aE ةالصلا بادآ يف لصف

 اا 0 ةبادلا ىلع 2 Se ةالصلا بيك رت ةيفيك يف لصف

 ل0011 1 ةنيفسلا يف ةالصلا يف لصف د ةمامإلا باب

 07 حيوارتلا يف لصف 1 ا 0 ز ز ] ز ز ةمامإلا ماكحأ

 ا ةفكلا ىف ةالبصلا تاب أ 1 ا ع ملا ةعامجلا تاطقسم يف لصف

 TSG فاعلا ةةاؤه فال را فرشلي و ةتافالاب ىحألا ف ليفت

 PRES ERAS ضيرملا ةالص باب همامإ غارف دعب يدتقملا هلعفي اميف لصف

 55١.............موصلاو ةالصلا طاقسإ يف لصف 00 7 آ هريغو بجاو نم

 Ecaca 095 تئاوفلا ءاضق باب LÛ ine ضرفلا دعب ةدراولا راكذألا يف لصف

 ls SRS a a :كاارقإ بان 00 ا ةالصلا دسفي ام باب

 ا 811 250355 يكوون قاوم كو وهسلا دوجس باب VN asters ouER ا ...ئراقلا ةلز باب

 ا 2 ة زي كشلا يق لصق O N او ةالصلا دسفي ال ام ف لصف

 asya ةوالتلا دوجس باب N oii يلصملل هركي ام يف لصف

 FOE ركشلا ةدجس يف لصف راملا عفدو ةرتسلا ذاختا يف لصف

 ١١6 .................ةمهم لك عفدل ةمهم ةدئاف 111 م .E e ىلصملا يدي نيب



nh bEم َس مه هاش ف سه ف # ه8 ظذ عاش شاش هه شده  

 1523*ه* 2+ ةزانجلا ةالص يف لصف

 . هيلع ةالصلاب ساتلا قحأ نايب يف لصف

 25ه 5 ...... روبقلا ةرايز يف لصف

 ay ديهشلا ماكحأ باب

 هوصلا باتك

 غال E صلا كسفن ام تاب

 هب بحت و موصلا هب دسفي ام باب

 ةمذلا نع اهطقسي امو ةرافكلا ف لصف

 مي ف ه8 هن ف

 هه ها كف ¥

 ع خ8 ه8 اذا ف

EFم كا اه ع  

 RF اه هلا اق

 هاش هاه ێ

 هاه هاش اه

EE كنف ®8 

 ةحفصلا عوضوملا

 هرکی ال امو مئاصلل هرکی اميف لصف

 ا ا O بحتسي اهو

 TE جحا لاعفأ تیک رٿ ةيفيك ف 1.8
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 ىرشبلا ةبتكم تاروشنم نم

 دسمال ا تيكلا

 ةعايطلا تحت بتك ةعويطملا بتكلا

 ( ىلاعت هللا نوعب اببرق عبطتس) (ةدلجم «ةنولم)

 (ةدلجم ,ةنولم) يماسحلا بختم (تادلجم , ةيادهلا
 وحنلا لماوع يريرحلل تاماقملا حاضيإلا رون (تادلجم /) ملسمل حيحصلا
 کلام مامإلل أطوملا يواضيبلل ريسفتلا يشاشلا لوصأ (تادلجم ؛) حيباصملا ةاكشم

 يبطق دمحم مامإلل أطوملا برعلا ةحفن (نيدلجم) راونألا رون
 ةسامحلا ناويد مظعألا مامالل دنسملا دئاقعلا حرش ثيدحلا حلطصم ريسيت

 يذمرتلل عماجلا حاتفملا صيخلت ةغيصلا ملع بيرعت (تادلجم ١ قئاقدلا زبك

 ةيديعسلا ةيدهلا عبسلا تاقلعملا يرودقلا رصتخم نآرقلا مولع يف نايبتلا

 يماجلا حرش يبنتملا ناويد بيدهت حرش (نيدلجم) يناعملا رصتخم
 حيولتلاو حيضوتلا (تادلجم ) نيلالجلا ريسفت

 6-0-0 (يوقم نوترك ةنولم)

 Books In Other Languages نييلاطلا دار والا اینا نيد
 تاقرملا ( ةصالخلا عم) وحنلا ةياده
 English Books دالا ا اا

Tafsir-e“Uthmani (Vol. 1, 2, 3) 

 .Lisaan-ul-Quran (Vol 1, 2, 3( ا جرح ا تف

 .Key Lisaan"ul-Quran (Vol 1, 2, 3( يجارسلا ةغالبلا سورد

 AI-Hizbul Azam (Large) (H. Binding) يجوغاسيإ يتفملا مسر دوقع حرش

 Al-Hizbul Azam (Small) (Card Cover) ريبكلا زوفلا ةحضاولا ةغالبلا

Secret of Salah 

Other Languages 

Riyad Us Saliheen (Spanish) (H. Binding) 

Fazail-e-Aamal (Germon) (H. Binding) 

To be published Shortly Insha Allah 

AlI-Hizbul Azam (French) (Coloured) 



 بتل وتم

(e) 

 ( موس, موو« لوا) ن آر لا ناس

 یز ت اغ عررش ی وبن لئاصخ
 ( ر بیحد ) ملا بزا

 تاعوبطم ىك ىرشبلا ةبتكم
 بتك ودرا

 رولر اك /رلك

 ثييداعا بخ لامعا لاش

 لم ) مالسالا م

 ( تحس )رولز قلك“

 (رلج ) ناخ فت

 مساماركا (  موسي موو« لوا) آر قلا نال حاتم
 E 2 س

 بس نو ظ ع بط
 د اقتعلا ميت نک نس ماعلا تح ایک ماكح الا تايطخ

 اضف تف لوسا كاس روک راک نر

 ر بحر اپام( یی ) متنا بز حا

 نري اديب دج ( اناكل انهت ) ایا

 ( نيب رخ آو نسوا ) فرصلا م

 رداصم ا ةوقص ىلإ رع

 هرعات ناسآ اكى برع

 همرعات كاسأ اكىراف

 ( موو« لوا) مم کر

 لوسرلا ثييدح ل لوص لار

 بالا ةضور

 تر اعلا بادآ

 نیم ةايح
 ي )ماسالا م

 )اچ مک ربحا مم زانا ےہ

 م
 نآرقلا لام

 تايب ىلا ريس

 یرتبلا لیہ
 ركر اوف

CRA 
 مالسا را

 ريعس وا

 نيررلا می
 لامالاءازرج

 ماكل عما


